Korenbloem 3, Borne

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 285.000 k.k.

Aangeboden sinds

26-06-2019

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

nee

Indeling
Aantal kamers

6 kamers (4 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

2

Kelder

nee

Zolder

ja

Garage

ja

Aantal woonlagen

3

Tuin
Oppervlakte

103m2

Breedte

7,26m

Diepte

14,2m

Oppervlakte

46m2

Breedte

6,6m

Diepte

7m

Ligging
Ligging

Bouw

aan rustige weg, in woonwijk

Woontype 1

woning

Woontype 2

Standaard

Woontype 3

Helft van dubbel

Bouwjaar

1972

Raamwerk

kunststof, draai- kiepramen

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

0m2

Totale woonoppervlakte

125m2

Inhoud

420m3

Energie
Verwarming

CV-ketel, open haard

Type warm water

combiketel, elektrische boiler eigendom

Beglazing

hoogrendementsglas

Type isolatie

dakisolatie, muurisolatie

Impressies 1/2

Impressies 2/2

Plattegrond

Plattegrond

Omschrijving
Instapklare, ruime eengezinswoning met bijzonder veel ruimte in en rond het huis.
Aan de rand van Borne, in een ruim opgezette en groene kindvriendelijke woonwijk, staat deze twee-onder-een kapper met balkon,
lange vrijstaande garage en berging. De woning is voorzien van openslaande tuindeuren met een tuin op het zuiden én een tuin aan de
voorzijde van het huis.
De woning is centraal gelegen nabij scholen, zwembad, winkels, openbaar vervoer en sportaccommodaties. Daarnaast bent u binnen
luttele minuten op de A1, wat woon-werkverkeer bijzonder eenvoudig maakt. Ook bevindt de woning zich op een paar minuten fietsen
van station, centrum en natuurgebied Het Twickel.
In de loop der jaren is de woning gemoderniseerd en voorzien van onderhoudsvriendelijke gemakken. Wij nemen u graag mee door
deze keurige en instapklare eengezinswoning.
Indeling:
Begane grond:
Hal/entree, meterkast (vernieuwd), trapopgang, toilet met fontein, royale woonkamer voorzien van een houtkachel en een compleet
gemoderniseerde keuken (2015). In deze keuken vindt u onder andere een inductiekookplaat, afzuigkap, combimagnetron, oven,
vaatwasser, zeer ruime koel- en diepvrieskast en close-in plintboiler. De vaste voorraadkasten zorgen voor veel bergruimte in de hal.
In de bijkeuken vindt u naast een keukenblok ook de aansluiting voor wasmachine en droger.
De gehele verdieping is voorzien van Noorse leistenen vloer. Dankzij de grote ramen aan weerszijden van deze verdieping, zorgt dit
voor een bijzonder ruimtelijk idee, versterkt door de daadwerkelijke oppervlakte van de gehele verdieping.
Eerste verdieping:
Overloop en 3 ruim opgezette slaapkamers. Gezien de afmetingen van deze vertrekken is de functie van de vertrekken gemakkelijk
aan te passen. Zo kunt u van een van de slaapkamers binnen enkele handomdraaien een kantoor of hobbyruimte maken. Op deze
verdieping bevindt zich ook de gemoderniseerde badkamer met inloopdouche, twee wastafels en wastafelmeubel, hangtoilet en
designradiator.
Tweede verdieping:
Middels vaste trap te bereiken royale zolderverdieping, cv-ketel (Intergas, bouwjaar 2012) en vierde slaapkamer met wastafel en
wastafelmeubel. De slaapkamer is voorzien van een laminaatvloer en een groot dakraam voor optimaal lichtinval, waarmee ook deze
ruimte gemakkelijk anders in te zetten is bij het inrichten van de woning.
Bijzonderheden:
- De woning is gebouwd in 1972
- Ruim perceel met achtertuin op het zuiden gelegen
- Voorzien van een ruime oprit voor meerdere auto’s;

- Terras, aangelegd en beplant in 2016, is voorzien van een zonnescherm
- Voortuin, aangelegd in 2016, volledig ontworteld en voorzien van gazon
- Gehele woning is in 2018 voorzien van luxe kunststof kozijnen en deuren voorzien van horren
- Met 1 sleutel zijn alle sloten te openen
- Dakgoten, windveren en de gevelbekleding zijn duurzaam afgewerkt (2014)
- De woning is volledig voorzien van spouwisolatie
- Kalkvrij water door aanwezige waterontharder (2018)
- Nieuwe gezamenlijk schutting (oostkant, 2018)
- Leuk dierenverblijf/kippenhok
- Aanvaarding in overleg.
Bij aankoop wordt in de koopakte een waarborgsom van 10% van de koopsom opgenomen.
Is dit uw droomhuis in Borne?
Bent u op zoek naar een ruime eengezinswoning in een kindvriendelijke buurt met ruimte voor én achter het huis? Moet het echter wel
een instapklare woning zijn, zodat u direct de verhuisdozen in kunt pakken? Maak dan vandaag alvast een afspraak voor een
bezichtiging, want dan heeft deze woning alles wat u zoekt in uw droomhuis!

