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Een royale vrijstaande woning, met een bijzondere ligging: aan zuidzijde 

gelegen aan de rand van de woonwijk, met fraai uitzicht over de weilanden. 

De woning is ruim opgezet met 2 volwaardige woonverdiepingen en een 

aangebouwde berging. Op de begane grond is gekozen voor een mooie 

verdeling tussen de keuken en de woonkamer, centraal onderdeel is 

de fraaie erker aan de westzijde van de woning. Op de verdieping zijn 2 

zeer royale slaapkamers aanwezig en de badkamer met dakkapel. De 2e 

verdieping betreft een bergzolder met stahoogte. Extra’s aan deze woning 

zijn de standaard dakkapel op de 1e verdieping en de Franse balkons aan de 

voorgevel. Aan de voorzijde is ruimte voor 1 parkeerplaats op eigen terrein. 
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BOUWNUMMER VRIJSTAANDE WONING

FRAAIE LIGGING AAN DE RAND MET 
LANDELIJK UITZICHT OVER DE WEILANDEN
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BOUWNUMMER 33

VRIJSTAANDE WONING
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2E VERDIEPING

BEGANE GROND 1E VERDIEPING

• Woonoppervlakte 126 m² (inclusief berging)
• Inhoud circa 550 m³ 
• Kaveloppervlakte circa 277 m² 
• Woonkamer en keuken met U-vormige indeling, 
 totaal maar liefst 46 m² 
• Berging van 18 m² 
• Op de 1e verdieping 2 ruime slaapkamers van 22 m² en 13 m² 
• Op de 2e verdieping een bergzolder van circa 15 m² , welke 

bereikbaar is middels een vlizotrap
• Riante badkamer van 7 m² met dakkapel, douche, 
 wastafel en toilet 
• Inclusief sanitair en tegelwerk (via stelposten)
• Exclusief keuken
• Gasloos
• Standaard voorzien van warmtepomp, zonnepanelen en 

vloerverwarming begane grond en 1e Verdieping
• Een parkeerplaats op eigen terrein
• Deze woning kent ook de mogelijkheid van een “levensloop 

bestendige aanbouw”, de aanbouw wordt vergroot en voorzien 
van slaapkamer en badkamer, zodat alle voorzieningen zich op de 
begane grond bevinden

Kenmerken


