Professor Einthovenlaan 24, Tiel

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 402.000 k.k.

Aangeboden sinds

30-08-2021

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

nee

Indeling
Aantal kamers

5 kamers (3 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

2

Kelder

nee

Zolder

ja

Garage

ja

Aantal woonlagen

3

Tuin
Oppervlakte

72m2

Breedte

8m

Diepte

9m

Oppervlakte

136m2

Breedte

17m

Diepte

8m

Oppervlakte

36m2

Breedte

4,8m

Diepte

7,5m

Ligging
Ligging

aan rustige weg, in woonwijk

Bouw
Woontype 1

woning

Woontype 2

Eengezinswoning

Woontype 3

Hoekwoning

Bouwjaar

1972

Raamwerk

hardhout, draai- kiepramen, hout

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

371m2

Totale woonoppervlakte

126m2

Inhoud

600m3

Energie
Verwarming

CV-ketel, gas

Type warm water

combiketel, gas

Beglazing

dubbel

Type isolatie

volledig geïsoleerd

Impressies 1/2

Impressies 2/2

Plattegrond

Plattegrond

Omschrijving
Woonhuis met ruime werkplaats/garage te koop.
In de geliefde wijk Elzenpas staat deze eengezinswoning met aangebouwde werkplaats/garage van in totaal maar liefst 600m3.
Het woonhuis heeft een woonoppervlak van 125m2.
Indeling: Hal met toilet en meterkast.
Lichte, tuingericht woonkamer (39m2) met hardhouten Jatoba vloer, serre en de deur naar de tuin.
De keuken ligt aan de straatzijde en is mooi neutraal uitgevoerd met inbouw combi-oven en afwasmachine. De inductiekooplaat is
voorzien van kookplaatafzuiging. In de keuken bevinden zich 2 lange apotheekkasten, die voor veel handige bergruimte zorgen.
In de woonkamer bevindt zich de trap naar boven waar op de overloop de badkamer, 3 kamers en een werkkast met verwarmingsketel,
uitkomen. Boven de overloop bevindt zich een kleine berging van 4 m2.
De badkamer heeft een neutrale inrichting met tweede toilet, wastafel en ruime douche en aansluiting voor wasmachine en
wasdroger.
De voor-slaapkamer van ruim 11 m2 heeft een hoog plafond, wat voor een ruimtelijk effect zorgt. De achter-slaapkamer heeft
nagenoeg dezelfde grootte als de voor-slaapkamer. De 3e kamer wordt als kleedkamer gebruikt en hierin bevindt zich ook een losse
trap naar de zolderverdieping en de doorgang naar de 3e slaapkamer van ruim 17 m2. Naast de 3e slaapkamer is de bergruimte
(33m2) van de werkplaats te bereiken. Deze ruimte is ook verwarmd en hier bevindt zich de 2e verwarmingsketel.
De zolder boven het woonhuis wordt gebruikt als bergruimte, maar is ook zeer geschikt om als 4e slaapkamer in te richten.
De werkplaats is aangebouwd en meet 7,5x 7,5 m en heeft een royale deur (in 3 delen) aan de voorzijde en dubbele hardhouten deuren
aan de achterzijde.
De werkplaats is voorzien van een betonnen vloer, krachtstroom en warmwatervoorziening met afvoer. Er bevindt zich aan de zijkant
een grote raampartij, waardoor het een lichte werkruimte is.
Aan de achterzijde ligt een beschutte tuin op het zuidoosten met de hele dag zon. In de tuin is een overdekt terras waar het heerlijk
vertoeven is.
De voortuin heeft naast een siertuin, een opstelplaats voor 2 auto’s en is rondom voorzien van hekwerk.
- Lichte woonkamer met serre
- Inductiekookplaat met kookplaatafzuiging
- Waterontharder
- Vloer, muur en dakisolatie
- Mogelijkheid tot 5 slaapkamers
- Werkplaats/garage
- Mogelijkheid voor kantoor aan huis
- Overdekt terras
- Loopafstand station Tiel
- Groene, rustige omgeving
- Kindvriendelijke buurt
- Aanvaarding: op korte termijn mogelijk.

