Julianastraat 36, Enter

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 369.000 k.k.

Aangeboden sinds

11-01-2021

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

€0

Bankgarantie

nee

Ontbindende voorwaarden financiering

nee

Indeling
Aantal kamers

5 kamers (3 slaapkamers)

Aantal badkamers

2

Aantal WC's

1

Kelder

ja

Zolder

nee

Garage

ja

Aantal woonlagen

2

Tuin
Oppervlakte

140m2

Breedte

m

Diepte

m

Oppervlakte

50m2

Breedte

m

Diepte

m

Ligging
Ligging

Bouw

aan rustige weg

Woontype 1

woning

Woontype 2

Eengezinswoning

Woontype 3

Vrijstaand

Bouwjaar

1936

Raamwerk

hout

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

345m2

Totale woonoppervlakte

113m2

Inhoud

453m3

Energie
Verwarming

CV-ketel

Type warm water

combiketel

Beglazing

hoogrendementsglas, dubbel

Type isolatie

dakisolatie

Impressies 1/5

Impressies 2/5

Impressies 3/5

Impressies 4/5

Impressies 5/5

Omschrijving
Een Woonklaar huis!
Deze sfeervolle vrijstaande woning is de afgelopen maanden met veel zorg en oog voor detail gerenoveerd. Het biedt je het beste van
twee werelden: de karakteristieke jaren ’30 sfeer én alle comfort en luxe van nu.
We vertellen je graag alles over dit bijzondere huis, maar eerst in het kort een aantal redenen waarom dit misschien wel jouw
droomhuis is:
- Niet klussen, maar direct genieten in je nieuwe huis! Bijna alles is gloednieuw: installaties, keuken, badkamers, vloeren, schilderwerk,
etc. De komende jaren hoef jij je geen zorgen te maken over onderhoud!
- Genieten doe je ook in de heerlijke achtertuin met riante overkapping. De ideale ligging op het oosten/zuiden zorgt ervoor dat je hier
de hele dag zon hebt.
- Je hebt het misschien al gelezen: dit huis heeft niet één, maar twee badkamers. Op de begane grond vind je een ruime slaapkamer
met eigen badkamer én inloopkast.
- Parkeren is hier geen probleem! Achter de woning staat een vrijstaande garage, met parkeerruimte ervoor. Een tweede auto kun je in
de voortuin parkeren.
Nieuwsgierig geworden? Kom dan snel kijken! Voor nu nemen we je alvast mee in een digitale rondleiding.
INDELING
Begane grond:
In Enter lopen we ‘gewoon’ achterom, waar je binnen komt in de hal. Wil je toch liever wat meer privacy? Aan de zijkant van het huis is
een poort, die je kunt afsluiten.
De fraaie hal geeft je een warm welkom. Dit is de centrale ruimte in huis, van waaruit je toegang hebt tot bijna alle andere ruimtes. De
hal doet ook dienst als bijkeuken. Je vindt hier namelijk de CV-ketel en aansluitingen voor wasmachine en droger, allemaal netjes
weggewerkt. De inbouwkasten bieden bergruimte voor al je dagelijkse spullen. En praktisch: de vloer is betegeld en voorzien van
vloerverwarming, lekker warm én makkelijk schoon te houden dus!
Via een stijlvolle glazen deur kom je in de woonkamer, waar je uitkijkt op de tuin. Dankzij de vele ramen is het hier heerlijk licht. En
voor de donkere dagen heb je de mogelijkheid om een houtkachel te plaatsen; het rookkanaal is namelijk al aanwezig.
De woonkamer vormt één geheel met de sfeervolle eetkeuken mét kookeiland. De luxe keuken heeft composiet werkbladen en is
voorzien van Siemens inbouwapparatuur (koelkast, vriezer, combimagnetron en vaatwasser) en een Kuppersbusch inductie kookplaat
met ingebouwde afzuiging. Hier sta je te koken terwijl je gezellig mee praat met je gezin of gasten aan tafel.
Een authentieke schuifdeur leidt naar een fijne extra kamer, heel geschikt als werkkamer of speelkamer. Deze ruimte grenst aan de

woonruimte, zodat je niets hoeft te missen, maar met de deur dicht heb je toch privacy of gewoon alle spullen uit het zicht.
Aan de achterzijde van de woning vind je de hoofdslaapkamer met inloopkast en eigen badkamer. In deze heerlijke ‘suite’ kun je je
perfect terugtrekken, weg van de woonruimte en de andere slaapkamers. Bovendien loop je via de buitendeur zo de achtertuin in.
Geweldig op zonnige dagen!
1e verdieping:
Op de verdieping vind je nog twee ruime slaapkamers en een luxe badkamer. Ideaal, een eigen verdieping voor de (klein)kinderen! Wat
het nóg leuker maakt: beide slaapkamers zijn voorzien van een entresol, een kleine tussenverdieping. Dat wordt een fantastische
slaap- of speelplek voor de kinderen!
De badkamer is voorzien van een inloopdouche met regendouche, wastafelmeubel en toilet. Verder is er comfortabele
vloerverwarming en een Velux dakraam, voor natuurlijke ventilatie en daglicht.
Zoek je veel bergruimte? Ook dan zit je goed op deze verdieping! Onder het schuine dak is bergruimte over de gehele lengte van het
huis, achter schuifdeuren op de overloop en luiken in de slaapkamers. Vanaf de overloop is bovendien een kleine bergzolder
bereikbaar. Hier vind je nog een extraatje: er zijn al voorbereidingen aangelegd om zonnepanelen aan te sluiten.
Kelder:
Over bergruimte gesproken: vanuit de hal heb je toegang tot een ruime kelder met een stahoogte van 1,75 meter. De kelder is voorzien
van een raam en stellingkasten. Perfect voor je voorraad of wijnverzameling!
Zolder aanbouw:
Middels een vlizotrap in de hal bereik je de zolderruimte boven de gehele aanbouw aan de achterzijde. Deze ruimte biedt
mogelijkheden tot uitbreiding.
Tuin:
Ook de voor- en achtertuin zijn opnieuw aangelegd. Vóór een onderhoudsvriendelijke tuin met extra parkeerruimte, achter een fijne
gezinstuin waar je de hele dag van de zon kunt genieten.
Op het enorme terras heb je volop ruimte om een grote eet- of zithoek neer te zetten. Het elektrisch bedienbare zonnescherm geeft je
de mogelijkheid om schaduw te brengen op deze zonnige plek. Buiten eten of loungen kan ook onder de riante Douglas overkapping,
achter in de tuin. Hier zit je heerlijk vrij.
Voor het oprit links van de woning is een wederzijds recht van overpad vastgelegd. Via het oprit kun je de garage aan de achterzijde
bereiken. Voor de garage heb je ruimte om je auto te parkeren op eigen grond.
BIJZONDERHEDEN
- Woonoppervlakte ca. 113 m2 | inhoud ca. 453 m3 | perceeloppervlakte 345 m2
- Vrijstaande garage van 15 m2 met aangebouwde overkapping van 20 m2
- Volledig gerenoveerd in 2020: o.a. nieuwe keuken, badkamers, toilet, elektrische installatie, CV-installatie, stucwerk, vloeren, binnen-

en buitenschilderwerk
- Riolering volledig vervangen tot aan de straat
- Nieuwe zinken hemelwaterafvoeren
- Grotendeels voorzien van rolluiken en elektrisch bedienbare screens
- Volledig voorzien van dakisolatie en isolerende beglazing
- UTP-aansluitingen in de woonkamer, werk-/speelkamer en alle slaapkamers
- Eiken lamelparket vloer op de begane grond en verdieping (m.u.v. hal, toilet en badkamers)
- Luxe Villeroy & Boch sanitair en Hotbath kranen
MEER WETEN?
Wij nodigen je van harte uit om de ruimte en sfeer in dit bijzondere jaren ’30 huis zelf te ervaren. Vraag een bezichtiging aan en wij
nemen zo snel mogelijk contact met je op om je bezoek in te plannen.
Deze presentatie is informatief en geheel vrijblijvend. Aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend.

