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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 2009
Soort: eengezinswoning

Kamers: 5
Inhoud: 420 m³

Woonoppervlakte: 114 m²
Perceeloppervlakte: 156 m²
Externe bergruimte: 7 m²

Verwarming: c.v.-ketel
Isolatie: dakisolatie, muurisolatie, 

vloerisolatie, dubbel glas
Energielabel: A



Omschrijving
Heeft u haast ?




Deze ruime eindwoning met een diepe achtertuin is leeg en snel aanvaardbaar.




De woning met bouwjaar 2009 is gelegen in een rustige en kindvriendelijke woonwijk 
aan de rand van Velddriel en op zijn beurt zeer goed bereikbaar vanaf de landelijke 
snelwegen met in de directe omgeving voldoende alledaagse voorzieningen. 




Indeling van de woning




Begane grond:




Aan de voorzijde van de woning treft je de entree met daarachter de hal.

De hal is ingedeeld door middel van de trapopgang, de meterkast en de toiletruimte 
met wandcloset en fonteintje.




De woonkamer biedt een zee van licht middels de glaspui over een groot gedeelte van 
de achtergevel, is voorzien van vloerverwarming en afgewerkt met een fraaie lichte 
plavuis.

De open keuken aan de voorzijde is voorzien van luxueuze inbouwkeuken in een lichte 
kleurstelling en voorzien van alle gebruikelijke inbouwapparatuur, zoals een koelkast, 
combi oven-magnetron, kookplaat, afzuigkap en vaatwasser, en in een hoekopstelling 
geplaatst




Verdiepingen:




Op de 1e etage liggen 3 slaapkamers waaronder een grote ouderslaapkamer aan de 
voorzijde en 2 slaapkamers aan de achterzijde, afgewerkt met laminaatvloeren en vaste 
kasten en een wit betegelde badkamer met douchecabine, wastafel en 2e toilet. Deze 
etage wordt verwarmd middels radiatoren.




De 2e etage is op dit moment niet onderverdeeld maar biedt mogelijkheden om daar 
een flinke 4e slaapkamer te creeren. Hier zijn tevens de aansluitpunten voor de 
wasapparatuur en hangt de CV-combiketel.




Achterin de diepe achtertuin is de houten berging geplaatst met overkapping cq 
veranda.




Het bij deze aangebodene wordt verkocht onder condities van Woningstichting 
Maasdriel, waaronder een tijdelijke zelfbewoningsplicht en wordt de notaris door WSM 
aangewezen en betaald voor wat betreft de overdracht.
























Plattegronden
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Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart













Interesse?

Tolstraat 14

5301 AX Zaltbommel




0633220323


info@vankessel.nl

www.vankessel.nl


