Korenmijt 1, Uden

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 285.000 k.k.

Aangeboden sinds

14-11-2018

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

€0

Indeling
Aantal kamers

4 kamers (3 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

2

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

ja

Aantal woonlagen

2

Tuin
Oppervlakte

150m2

Breedte

6m

Diepte

25m

Oppervlakte

22m2

Breedte

6m

Diepte

3,5m

Oppervlakte

m2

Breedte

m

Diepte

m

Ligging
Ligging

beschutte ligging, aan rustige weg, in woonwijk

Bouw
Woontype 1

woning

Woontype 2

Eengezinswoning

Woontype 3

Helft van dubbel

Bouwjaar

1997

Raamwerk

hout

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

331m2

Totale woonoppervlakte

89m2

Inhoud

240m3

Energie
Verwarming

CV-ketel, gas, vloerverwarming gedeeltelijk

Type warm water

CV-ketel, gas

Beglazing

dubbel

Type isolatie

volledig geïsoleerd

Impressies 1/4

Impressies 2/4

Impressies 3/4

Impressies 4/4

Plattegrond

Omschrijving
In de kindvriendelijke en rustige, jonge woonwijk Uden-Zuid ligt deze uitstekend onderhouden gezinswoning met garage en grote
aangebouwde schuur. Een moderne, half-vrijstaande hoekwoning, op een perceel van maar liefst 331 m². Ze werd gebouwd in 1997 en
vanaf 2005 in stapjes opnieuw gemoderniseerd en biedt een entree, grote woonkamer, moderne keuken, bijkeuken, drie slaapkamers,
luxe badkamer en een heerlijk grote tuin van zo’n 25 meter diep!
Diverse voorzieningen in de directe nabijheid, o.a. basisscholen en een supermarkt, luxe bakker, cafetaria en speelveld.
Gunstig gelegen ook op twee minuten van de zuidelijke rondweg, waarmee u de A-50 in luttele minuten bereikt (Eindhoven,
’s-Hertogenbosch en Nijmegen).
Indeling:
Begane grond: via de overdekte oprit bereikt u de entree met garderobe, meterkast, toiletruimte en vaste trap naar eerste verdieping.
De woonkamer biedt een heerlijke lichtinval door de grote raampartijn en biedt ruimte voor een ruim zitgedeelte en een grote
eettafel-opstelling. Ze doet warm aan door de fraaie houten vloer! Vanuit de woonkamer stap je zo via de schuifpui naar het terras en
de achtergelegen grote tuin.
De half-open keuken biedt het gewenste comfort met kwaliteitsapparatuur die je in een moderne keuken mag verwachten:
ingebouwde koelkast/diepvries combinatie, 5-pits gas kookplaat, vaatwasser, afzuigkap en een combi-oven.
Gemakkelijk is de deur naar de bijkeuken met een opstelling van de wasmachine/droger combinatie en overige bergruimte. Vanuit de
bijkeuken is de garage (met kanteldeur) bereikbaar en stapt u ook zo naar buiten naar de tuin!
Bovenverdieping:
Drie slaapkamers, een luxe badkamer en een bergruimte met o.a. cv-opstelling (Remeha Avanta 2008). Een van de slaapkamers aan
de voorzijde biedt nog toegang naar een balkon van 2 m². Bijzonder is de wandverwarming (!) in alle slaapkamers, heel comfortabel.
De moderne badkamer met vloerverwarming biedt een heerlijk ligbad, een ruime inloopdouche met thermostaatkraan, een wastafel in
meubel, een wandmeubel, een hangend toilet met ingebouwd reservoir en designradiator.
Tuin/garage en schuur:
De privacy biedende tuin met gazon, sierbestrating en borders is gelegen op het noord-oosten; echter door de enorme diepte van de
tuin en de diverse terrassen zit u desgewenst altijd in de zon. Bij de vuurplaats op het achterste terras is het heerlijk vertoeven.
Aan de garage (plaats voor tenminste één auto en meer) is een grote houten schuur (maar liefst ca. 7 x 3,20 meter) met platdak
aangebouwd voor de stalling van fietsen en de opslag van o.a. tuinmaterialen, gereedschap etc. Elektriciteit is aanwezig. De schuur is
ook langs het zijpad te bereiken via de toegangsdeur.
Afwerking:
Op de benedenverdieping zijn de wanden afgewerkt met sauswerk, de plafonds met spuitwerk. De betonvloer is gedekt met een
degelijke houten planken vloer, in de hal, keuken, bijkeuken en toiletruimte liggen vloertegels met daaronder vloerverwarming.
De drie slaapkamers op de bovenverdieping zijn voorzien van een zelfde houten vloer als beneden; de badkamer is geheel betegeld
(wanden en vloer). De wanden in de slaapkamers zijn gesausd en bevatten enkele muurschilderingen, de plafonds afgewerkt in licht,

neutraal spuitwerk.
Algemeen:
- De gehele woning is volledig geïsoleerd en voorzien van platdak.
- volledig dubbele beglazing
- in 2005 werd de keuken vernieuwd
- de vloeren in 2006 vernieuwd
- badkamer in 2007 vernieuwd
- in 2008 werd de CV-ketel vernieuwd en werd de wandverwarming aangebracht
- toilet beneden werd vernieuwd in 2010
- in 2012 werd de houten schuur bijgebouwd.
- de woning is instapklaar!
- Aanvaarding: in overleg
- Bouwjaar : 1997
- Energielabel: voorlopig B
Een mooie eengezinswoning met drie slaapkamers en luxe badkamer plus garage, schuur en grote(!) tuin. Ligt in een jonge woonwijk
met voorzieningen op loopafstand.
Bezichtiging mogelijk op elk gewenst moment, in overleg.

