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Kenmerken
& specificaties

Woonoppervlakte: 191 m²
Perceeloppervlakte: 715 m²
Inhoud: 715 m³
Bouwjaar: 1995
prachtig landhuis gelegen op top locatie
tot in detail afgewerkt en zeer goed
onderhouden
ruim opgezette woning met o.a.
provisiekelder
inpandige garage en kantoortje op begane
grond
ruime achtertuin met riant tuinhuis

Riant wonen op toplocatie
Dit prachtige landhuis gelegen op een top
locatie is tot in detail afgewerkt en zeer goed
onderhouden. De woning is ruim van opzet
en biedt u onder ander een provisiekelder en
inpandige garage. In de ruime achtertuin met
riant tuinhuis is het heerlijk vertoeven.
Aan de voorzijde is er een mooi vrij uitzicht
en in de achtertuin geniet u van optimale
privacy. In 1995 is de woning gebouwd
waarbij enkel duurzame materialen zijn
gebruikt. Het is gelegen op een perceel van
715 m2. Er zijn hardhoutenkozijnen met
dubbele beglazing en inbouwrolluiken, verder
is de woning compleet geïsoleerd.
Het pand is ruim bemeten met een praktische
indeling. Zo is er op de begane grond een
extra ruimte die gebruik kan worden als
bijvoorbeeld kantoor of speelkamer. Op de
verdieping zijn 4 slaapkamers, een grote
badkamer en een keurig afgewerkte
zolderruimte boven de garage.

Alle ruimtes zijn voorzien van grote
raampartijen waardoor het een hele lichte
woning betreft. Beneden is de vloer afgewerkt
met marmertegels, de verdieping is geheel
afgewerkt met parketvloer. Alle wanden en
plafonds zijn strak afgewerkt. Behalve de
garage is de woning geheel voorzien van
vloerverwarming, tevens heeft de badkamer
vloerverwarming.
Indeling:
Souterrain
Ruime provisiekelder welke bereikbaar is
vanuit de keuken, deze is keurig afgewerkt
met wand- en vloertegels.
Begane grond
Overdekte entree naar hal met toilet en
meterkast, vanuit de hal is het kantoor/
speelkamer en de keuken bereikbaar, mooie
leefkeuken met grote raampartij is voorzien
van eiken inbouwkeuken met afzuigkap, oven,
koelkast, keramische kookplaat en

vaatwasser, ruime L-woonkamer met
gashaard en schuifpui naar achtertuin,
inpandig vanuit keuken naar bijkeuken en
garage.
1e verdieping
Hardhouten trap naar overloop met vide, 4
slaapkamers waarvan er twee grenzen aan
het balkon en waarvan er twee zijn voorzien
van vaste kastenwand. Keurig afgewerkte
zolderkamer boven de garage met eveneens
vaste schuifkast en opstelling Nefit Ecomline
combi-ketel van 1995. Grote badkamer
voorzien van ligbad, douche, toilet en
dubbele wastafel.
2e verdieping
Via vlizotrap op overloop bereikbare ruime
bergzolder, voorzien van 2 veluxdakramen.
Bijkeuken en Garage
In de bijkeuken bevind zich een keukenblok
met warm en koud water en tevens de
witgoedaansluitingen. De garage heeft
automatisch openslaande deuren met ernaast
een aparte loopdeur, deze ruimte is keurig
afgewerkt met tegelvloer en grote vaste
schuifkast.

Tuin
De voortuin is mooi aangelegd en heeft een
royale brede oprit voor meerdere auto's. Via
vrije achterom naast de garage is de
achtertuin bereikbaar. De achtertuin is onder
architectuur aangelegd en net zoals de
woning tot in de puntjes verzorgd. Achterin
de tuin is een riant tuinhuis gebouwd, welke
mooi te gebruiken is als tuinkamer. Het
tuinhuis heeft grote raampartijen en
openslaande tuindeuren naar het overdekte
terras. Tevens is verscholen achter het
tuinhuis een praktische tuinberging gelegen.
Bent u op zoek naar een instapklaar en ruim
opgezet woonhuis, maak dan vrijblijvend een
afspraak voor een bezichtiging en ervaar hoe
heerlijk u kunt leven, wonen en werken in
deze riante woning met prachtige tuin.
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