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Bijzonder fraaie jaren ’30 nieuwbouwwoning met prachtige architectuur in de gewilde wijk 

Woonpark Mortiere. De speelsheid van de kozijnen, detail in het metselwerk en de brede dak 

overstekken springen direct in het oog. De fraaie architectuur van het type ‘Tulp’ zorgt voor de 

ervaring van een jaren ’30 woning, echter met het comfort van nu. Door de hooggelegen goten is de 

woning bijzonder ruim van opzet en waarborgt deze maar liefst 4 slaapkamers met een totale 

woonoppervlakte van 123,5 m2. De woning is gebouwd in 2016, volledig geïsoleerd en beschikt over 

vloerverwarming op de begane grond.   

  

Indeling; Aan de voorzijde betreedt u de woning en komt u in de hal met daarin de meterkast en 

toegang tot het moderne toilet, voorzien van tegelwerk tot aan het plafond. Vanuit de hal komt u 

binnen in de woonruimte. De keuken is aan de voorzijde gesitueerd, waardoor er tuingericht wordt 

gewoond. Door de uitbouw van 1,20 meter aan achterzijde is de begane grond bijzonder ruim te 

noemen. De sfeervolle keuken is van alle gemakken voorzien en beschikt over diverse apparatuur, 

waaronder een Falcon Fornuis met dubbele oven.   

  

Vanuit de woonkamer heeft u door middel van dubbel openslaande deuren toegang tot de 

achtertuin, welke volledig onderhoudsarm is aangelegd. De tuin is keurig aangelegd en beschikt 

over voldoende zitruimte. Aan achterzijde van de tuin bevindt zich een vrijstaande berging voorzien 

van elektra en achterom.    

  

1e verdieping; vanuit de woonkamer via de open trap toegang tot de overloop op de 1e verdieping. 

Op deze verdieping vindt u drie slaapkamers, welke ruim zijn van opzet en praktisch qua indeling. De 

Vraagprijs:  € 375.000  k.k. 
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hoofdslaapkamer aan voorzijde is gesitueerd over de volledige breedte en daardoor met recht een 

master bedroom te noemen. De badkamer is vanuit de bouw verbreed waardoor er voldoende 

ruimte is voor een ligbad/douchecombinatie. Hierbij is gekozen voor een luxe afwerking met 

regendouche, waarbij de leidingen achter de wanden zijn weggewerkt. Het dubbele wastafelmeubel 

met verlichte spiegel geeft een bijzonder luxe gevoel. Uiteraard is hier ook een 2e toilet aanwezig.   

  

2e verdieping; deze open verdieping herbergt verrassend veel ruimte, mede te danken door de hoge 

kapconstructie. Deze zolderruimte is te gebruiken voor meerdere doeleinden, zoals een slaap- of 

werkkamer. Aansluitend op deze verdieping bevindt zich de afsluitbare technische ruimte met Cv-

opstelling en wasmachine aansluiting.   

  

De woning bevindt zich op een steenworp afstand van het Ella Fitzgerald park, het groene hart 

midden in de wijk. Hier zijn diverse speelgelegenheden gerealiseerd voor kinderen uit alle leeftijden. 

Kortom, ideaal voor gezinnen.   

  

Nieuwsgierig? Neem contact op voor meer informatie. 
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 In de verkoop sinds 4 november 2022 
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning Tussenwoning 
 Bouwjaar 2016 
 Soort dak zadeldak 
 Materiaal dak pannen 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 123 m² 
 Inhoud 492 m³ 
 Perceeloppervlakte 115 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 5 kamers waarvan 4 slaapkamers 
Energie  

 Isolatie Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, 
Dubbel glas, Volledig geïsoleerd 

 Verwarming C.V.-Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk 
 Warm water C.V.-Ketel 
 Type Cv-ketel  Atag  
 Bouwjaar CV ketel  2016  
 Eigendom eigendom 
Buitenruimte  
 Ligging In woonwijk 
 Hoofdtuin Achtertuin 
 Ligging tuin Noord, West 
 Achterom  ja  
Bergruimte  
 Schuur/berging  Vrijstaand hout  
 Voorzieningen   - 
Garage  
 Soort garage Geen garage 
 Voorzieningen   - 
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Woning

Interieur

Verlichting, te weten:

- inbouwspots/dimmers

-  opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers

- losse (hang)lampen

-

-

(Losse)kasten, legplanken, te weten:

-

-

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:

- gordijnrails

- gordijnen

- overgordijnen

- vitrages

- rolgordijnen

- lamellen

- jaloezieën

- (losse) horren/rolhorren

-

-

Vloerdecoratie, te weten:

- vloerbedekking

- parketvloer

- houten vloer(delen)

- laminaat

- plavuizen

-

-

Voor de onderstaande zaken -ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn- geldt dat ze soms wel en soms niet in de 
woning achterblijven. De lijst is bedoeld om duidelijkheid te scheppen om discussies achteraf te voorkomen.

PARAAF VERKOPER PARAAF KOPER
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(Voorzet) openhaard met toebehoren

Allesbrander

Houtkachel

(Gas)kachels

Designradiator(en)

Radiatorafwerking

Overig, te weten:

- spiegelwanden

- schilderij ophangsysteem

-

-

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten)

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Keukenaccessoires, te weten:

-

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

PARAAF VERKOPER PARAAF KOPER
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Sanitair/sauna

Toiletaccessoires:

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Badkameraccessoires:

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

Sauna met toebehoren

Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Schotel/antenne

Brievenbus

Kluis

(Voordeur)bel

Alarminstallatie

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie

Rookmelders

(Klok)thermostaat

Airconditioning

PARAAF VERKOPER PARAAF KOPER
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Warmwatervoorziening, te weten:

- CV-installatie

- boiler

- geiser

-

-

-

Screens

Rolluiken

Zonwering buiten

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten:

-

-

Telefoonaansluiting/internetaansluiting

Veiligheidsschakelaar wasautomaat

Waterslot wasautomaat

Zonnepanelen

Oplaadpunt elektrische auto

PARAAF VERKOPER PARAAF KOPER
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Tuin

Inrichting

Tuinaanleg/bestrating

Beplanting

Verlichting/installaties

Buitenverlichting

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging

(Broei)kas

Overig

Overige tuin, te weten:

- (sier)hek

- vlaggenmast(houder)

-

-

PARAAF VERKOPER PARAAF KOPER
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LIJST VAN ZAKEN

Overig 
Zijn er zaken die geen eigendom zijn van verkoper omdat er sprake is van een 

leasecontract of huurcontract. Zo ja, neemt verkoper de zaak mee of wordt het 

betreffende contract overgenomen? ja N
ee
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CV

Boiler

Zonnepanelen

Bijlage(n) over te nemen contracten:

-

-
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