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OSPEL
Tempelshof/ Past.Vullersstr

Huurprijs vanaf
€ 1.095 p.m.
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Kenmerken
& specificaties

Bouwjaar:

2020

Type woning:

geschakelde woning

Kamers:

4

Slaapkamers:

3

Inhoud:

480 m³

Woonoppervlakte:

121 m²

Perceeloppervlakte:

kavels 242 tot 289 m²

Energielabel:

A

Garage:

carport

Tuin:

achtertuin, voortuin

Verwarming:

vloerverwarming geheel, warmtepomp

Isolatie:

dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie,
dubbel glas

Omschrijving
4 LUXE HUURWONINGEN IN OSPEL
TEMPELSHOF
In de dorpskern van Ospel, op het voormalige
terrein van Landbouwmechanisatiebedrijf van
den Boom,
worden in het 3e kwartaal van 2020, 4 luxe,
levensloopbestendige huurwoningen opgeleverd.
Twee woningen zijn gelegen aan de Pastoor
Vullersstraat en twee woningen aan (het nieuwe)
Tempelshof.
De twee woningen aan de Pastoor Vullersstraat
zijn geschakeld en de twee woningen aan
Tempelshof gespiegeld.
KENMERKEN
• De (levensloopbestendige) woningen zijn door
de strakke vormgeving geschikt voor alle
leeftijden.
• De hoofdbouw is wit gestukt en het bijgebouw
is van een antracietkleurige metselsteen. De
houtlook elementen geven de woning een
moderne uitstraling.
• Goed geïsoleerd, gasloos, een
luchtwarmtepomp die kan verwarmen en koelen

en zijn standaard voorzien van 3 zonnepanelen.
• De woningen beschikken over een eigen oprit
met carport en een eigen tuin en zijn identiek
wat betreft indeling en inhoud (480 m3).
• De woning op kavel 2 (Pastoor Vullersstraat 51)
beschikt over twee extra ramen in de living.
WOONCOMFORT
De woningen beschikken over een woonkamer
met open keuken, inpandige berging, 3
slaapkamers waarvan 2 op de 1e verdieping, 2
badkamers met eigen toilet, en een separaat
toilet in de hal.
BEGANE GROND
Op de begane grond is er een mooie living met
open keuken alsmede een slaapkamer met
badkamer en-suite. Zowel vanuit de woonkamer
als de slaapkamer heeft u een mooi tuincontact.
De woonkamer geeft met zijn openslaande
tuindeuren direct toegang tot de tuin. De open
keuken met hoekopstelling is van alle gemakken
voorzien en beschikt over een inductie 4-pits
kookplaat met afzuiging, een koelkast, een
combi-oven en een vaatwasser.

Via de slaapkamer heeft u ook direct toegang tot
de tuin. De en-suite badkamer beschikt over een
ruime inloopdouche, wastafel en toilet.

• Perceelgrootte Kavel 2 (Pastoor Vullersstr. 51)
Oppervlakte kavel: 281 m2
Huurprijs € 1150,- per maand

EERSTE VERDIEPING
Vanuit de hal gaat u middels de trap naar de
eerste verdieping. De overloop geeft toegang tot
twee slaapkamers, badkamer met inloopdouche
en vaste wastafel, toilet en de technische ruimte.

• Perceelgrootte Kavel 3 (Tempelshof 2)
Oppervlakte kavel: 264 m2
Huurprijs € 1095,- per maand

OPRIT MET CARPORT
De oprit met carport biedt ruimte voor twee
personenauto’s. De inpandige berging is via het
portaal en via de oprit te bereiken.
ENERGIEZUINIG
De woning is duurzaam gebouwd en geheel
gasloos. Het verwarmen of koelen van de woning
gebeurt aan de hand van een luchtwarmtepomp
voorzien van een tweezoneregeling. Elke
leefruimte is middels een thermostaat op de
gewenste temperatuur te brengen.
DE WONINGEN
• Perceelgrootte Kavel 1 (Pastoor Vullersst. 53)
Oppervlakte kavel: 242 m2
Huurprijs € 1095,- per maand

• Perceelgrootte Kavel 4 (Tempelshof 4)
Oppervlakte kavel: 289 m2
Huurprijs € 1150,- per maand
MEERWERK VOOR HUURDER
• vloeren ( m.u.v. natte ruimten, d.w.z. beide
badkamers, toilet, hal portaal (incl. witgoedkast)
• tuinaanleg.
• stoffering in woning.
AANVAARDING / HUURCONDITIES
Oplevering: 3e kwartaal 2020
Waarborgsom: 2 maanden huur.
Huurtermijn: voorkeur verhuurder voor lange
termijn, minimaal 25 maanden.

INTERESSE
Neem vrijblijvend contact met ons op.
We vragen U bij serieuze interesse een
inschrijfformulier in te vullen. Deze kunt u,
samen met de gevraagde bijlagen naar ons
mailen. Na ontvangst van de gegevens treden we
in contact met verhuurder en hoort u spoedig of
we een afspraak voor een bezichtiging kunnen
maken.
INSCHRIJVINGSFORMULIER
Zie hiervoor onze website:
• onze diensten • verhuur •
inschrijvingsformulier huurwoning.
BEZICHTIGINGEN
Bezichtigingen kunnen in overleg (en enkel na
ontvangst ingevuld formulier) worden ingepland
op zaterdagen tussen 10.00-12.00 uur.

Plattegrond

Plattegrond 1e verdieping

Locatie
op de kaart

Interesse?

Wij staan voor u klaar!
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