Rossinistraat 33, Almelo

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 125.000 k.k.

Aangeboden sinds

11-05-2020

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

€0

Indeling
Aantal kamers

7 kamers (4 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

nee

Zolder

ja

Garage

nee

Aantal woonlagen

3

Tuin
Oppervlakte

41,4m2

Breedte

6m

Diepte

6,9m

Oppervlakte

43,5m2

Breedte

6m

Diepte

7,25m

Ligging
Ligging

Bouw

aan rustige weg, gemeente, in woonwijk

Woontype 1

woning

Woontype 2

Eengezinswoning

Woontype 3

Tussenwoning

Bouwjaar

1968

Raamwerk

hout

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

159m2

Totale woonoppervlakte

126m2

Inhoud

315m3

Energie
Verwarming

CV-ketel

Type warm water

CV-ketel

Beglazing

dubbel

Type isolatie

geen isolatie

Impressies 1/3

Impressies 2/3

Impressies 3/3

Plattegrond

Plattegrond

Omschrijving
BIEDEN VANAF € 125.000,00
Zoek je een huis dat je het helemaal je eigen kunt maken? Dan is dit huis zeer geschikt. Deze grote, gezellige, kleurrijke
ééngezinswoning kan wat TLC gebruiken maar zal daarvoor in ruil een hele fijne warme sfeer terug geven. De woning is ruim en biedt
alle ruimte voor een gezin met kinderen.
De woning ligt in een kinderrijke buurt. Er zijn gezamenlijke parkeerplaatsen waardoor het voor het huis vrij is van auto’s. Het ligt op
loop/fiets afstand van de supermarkt, scholen en park.
In de buurt zijn verschillende speelplekken.
Via de voordeur kom je in een lange hal. In de hal is een toilet. Naast het toilet bevindt zich, onder de trap, een voorraadkast. De
voorraadkast is voorzien van schappen. Er is voldoende ruimte voor voorraad, stofzuiger, keukentrap, en nog veel meer op te bergen.
Via de hal kom je in de woonruimte; je ziet de ruime woonkamer en een aparte eetkamer. Wanneer je aan de voorkant naar buiten kijkt
kun je in de zomer genieten van 2 appelbomen, 2 perenbomen en een volledige druivengaard die de woonkamer voorziet van schaduw.
De bomen en druiven zijn heerlijk en zullen ook blijven.
In de eetkamer is voldoende ruimte voor een tafel met 6 stoelen. De eetkamer grenst aan de keuken. De muur van de keuken kan
verwijderd worden waardoor je een mooie woonkeuken creëert. De eetkamer en woonkamer zijn voorzien van dubbelglas.
We lopen door de hal door naar de keuken. In de keuken is een aansluiting voor wasmachine en droger. Door de keuken loop je naar
een aangebouwde bijkeuken. Deze bijkeuken is gemaakt van hout. In de bijkeuken is ook een aanrecht geplaatst.
Vanuit de bijkeuken loop je door naar een aangebouwde woonkamer. Deze woonkamer is ook gebouwd van hout. De achtertuin heeft
nog een klein houten schuurtje waarin tuinspullen geplaatst kunnen worden. De fietsen kunnen zowel onder een apart gebouwde
afdak als de ruime schuur geplaatst worden.
Op de eerste verdieping is een ruime overloop met vier slaapkamers en een badkamer. De vertrekken zijn ruim en allen voorzien van
dubbele beglazing en horren.
De overloop is voorzien van een kinderhek. Dit hek is nog in goede staat en mag ook blijven.
De hoogslapers op de slaapkamers zijn speciaal op maat gemaakt en mogen ook blijven staan. Deze zijn makkelijk overschilderbaar.
Beide bedden bieden ruimte en opslagruimte onder het slaapgedeelte.
De badkamer is voorzien van een kast en douchecabine. De aansluiting voor een wasbak is aanwezig.
De zolder is voorzien van een vlizotrap. De ruime zolder biedt de mogelijkheid om een slaapkamer of een opslagruimte te creëren.

Dit huis biedt maar liefst 126 m2 woonoppervlakte.
Deze eengezinswoning gelegen aan de Rossinistraat is in 1968 gebouwd. De woning heeft energielabel C.
Er liggen 12 zonnepanelen op het dak. De zonnepanelen zijn vrij op naam.
De zonnepanelen geven ongeveer 2900kwh per jaar.

Wij nodigen u dan ook uit voor een vrijblijvende bezichtiging om deze ruime woning zelf te ervaren.
Nadere informatie:
- Gebruiksoppervlak wonen: 126 m²
- Perceeloppervlak: 159 m²
- Bouwjaar 1968
- 12 zonnepanelen op het dak
- Op een kindvriendelijke locatie gelegen

