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Kenmerken & Specificaties

Woonoppervlakte 152 m²
Perceeloppervlakte 1075 m²
Inhoud 620 m³
Bouwjaar 1966



Omschrijving
Let op vraagprijs betreft een bieden 
vanaf prijs!




Gelijkvloers wonen in een zeer goed 
onderhouden bungalow met grote 
besloten tuin op het zonnige 
zuidwesten.




Op rustige locatie gelegen zeer goed 
onderhouden bungalow met 4 
slaapkamers en een totale 
vloeroppervlakte van 152 m². Het 
geheel is gelegen op een zeer ruim 
bemeten perceel van 1075 m² met 
besloten verzorgde tuin en 
vijverpartij. Dus wilt u gelijkvloers 
wonen, maar bent u nog niet toe aan 
een appartement dan is deze woning 
zeker wat voor u. De grootste 
slaapkamer is als kantoor in gebruik 
geweest dus de woning leent zich 
ook uitstekend voor een ondernemer 
met kantoor of praktijk aan huis.




Indeling;

Zij-entree met ruime lichte hal en 
toegang tot de woonkamer, toilet, 
badkamer en de 4 slaapkamers. Via 
de hal komt je in de mooie 
woonkamer die voorzien is van een 
prachtige massief houten vloer. De 
woonkamer,  met tuindeuren naar de 

tuin, staat in open verbinding met de 
eetkamer en de strakke moderne 
keuken met witte hoogglans kasten, 
zwarte natuurstenen blad en diverse 
inbouwapparatuur. Vanuit de keuken 
is de bijkeuken met cv-opstelling 
(lease 2017) te bereiken. De totale 
oppervlakte van de woonkamer, 
eetkamer en keuken beslaat ca. 43 
m².




Vanuit de centrale hal richting de 
slaapkamers is het toilet, de 
badkamer (met wasmeubel, 
inloopdouche en 2e toilet) 
gesitueerd. Daarnaast toegang tot 
genoemde 4 slaapkamers (ca. 11 m² 
en 13 m², waarvan een als walk-in 
closet (9 m²) en een als voormalig 
kantoor/werkkamer (23 m²) in 
gebruik. Drie van de vier 
slaapkamers hebben een tuindeur 
naar de tuin/het terras.




Ligging;

Deze bungalow is in een rustige 
buurt gelegen in een straat met 
hoofdzakelijk bungalows. De 
zonnige diepe achtertuin biedt veel 
privacy en nodigt uit om er heerlijk 
in te ontspannen. 
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