Vaart Z.Z. 147, Assen

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 225.000 k.k.

Aangeboden sinds

06-09-2019

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

€0

Indeling
Aantal kamers

5 kamers (4 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

ja

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

2

Tuin
Oppervlakte

275m2

Breedte

5,5m

Diepte

50m

Oppervlakte

16,5m2

Breedte

5,5m

Diepte

3m

Ligging
Ligging

Bouw

stad centrum, aan vaarwater, vrij uitzicht

Woontype 1

woning

Woontype 2

Standaard

Woontype 3

Helft van dubbel

Bouwjaar

< 1906

Raamwerk

hout

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

383m2

Totale woonoppervlakte

122m2

Inhoud

536m3

Energie
Verwarming

gaskachels

Type warm water

geiser eigendom

Beglazing

gedeeltelijk dubbel

Type isolatie

dakisolatie
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Plattegrond

Omschrijving
Fraai aan De Vaart gelegen, nabij het centrum en het Asserbos, een karakteristieke helft van een dubbel woonhuis met berging en een
besloten tuin met terras en blokhut. Vanuit de woonkamer heeft u een schitterend uitzicht op boten, die voor de woning langs varen.
Deze unieke woning is gelegen vlakbij het centrum van Assen met al haar voorzieningen en tevens nabij diverse uitvalswegen.
Het bouwjaar van de woning is 1893 en de totale perceelgrootte bedraagt 383 m².
In enkele minuten staat u in het gezellige centrum van Assen. Ook theater De Kolk bevindt zich “om de hoek”. Ofschoon er een
prachtige diepe tuin is om te ontspannen in het groen, is het Asserbos ook snel en eenvoudig te bereiken.
De afgelopen jaren is de Vaart maar ook het centrum van Assen ingrijpend gerenoveerd. Het is weer mogelijk om met pleziervaart de
stad in te varen.
Dit alles maakt dat Assen door haar prettige winkelgebeuren, haar uitgebreide horeca, goede scholen en nabijgelegen
recreatievoorzieningen, zeer populair is om ontspannen en is het plezierig om er te wonen. En dat alles op loopafstand vanuit de
woning.
Zowel de bus, trein als autobereikbaarheid is uitstekend. Parkeren voor de deur is mogelijk, middels een gebiedsgebonden
parkeervergunning.

INDELING WOONHUIS
Begane grond:
Via de entree bereikt u de traditionele gang van het huis, welke toegang geeft tot de voorkamer, de kelder, de trapopgang naar de
eerste verdieping, de achterkamer en de keuken. De keuken is voorzien van een 4-pits gasfornuis en een vaste inbouwkast. Via de
keuken bereikt u de bijkeuken met witgoedaansluitingen. Deze ruimte geeft toegang tot het toilet, de badkamer en de trapopgang naar
de zolder.
Vanuit de bijkeuken, via de "achterom" ingang, is de patio, de tuin en de aangebouwde berging bereikbaar.
Eerste verdieping:
Vanaf de overloop zijn de twee ruime slaapkamers te bereiken en eveneens de twee bergruimtes.
Beide slaapkamers en bergruimten zijn voorzien van vaste inbouwkasten.
Vanuit de bijkeuken is de beloopbare zolder bereikbaar.
Kelder:
Vanuit de gang op de begane grond, is de afsluitbare kelder middels een vaste trap bereikbaar.

INFO
De woning is voorzien van dakisolatie en deels dubbele beglazing. Verwarming geschiedt middels gaskachels.
Warm water in de keuken en de badkamer middels een nieuwe gas gestookte geiser.

BIJZONDERHEDEN
- De locatie voor wonen is perfect;
- Royale kavel met mooie tuin;
- Authentiek huis met vrij en weids uitzicht over De Vaart;
- Unieke ligging aan De Vaart in Assen;
- Nabij het centrum van Assen en het Asserbos.
Kortom: een mooie en unieke stadswoning!

NADERE INFORMATIE
Indien u vragen heeft over de woning of belangstelling heeft voor een rondleiding, dan kunt u bellen naar :
0592 - 357050 of 06 - 36088634

