
 

                  

    

               Arcen Dominee Kingstraat 27  
                      Ruime half vrijstaande woning 
De Dominee Kingstraat is gelegen in het centrum, de meeste huiseigenaren wonen al jaren 
in de straat, dus het is goed toeven in de Dominee Kingstraat. 

De woning heeft een vaste trap naar een ruime zolder waar een aparte slaap/hobbykamer is. 
Op de 1ste verdieping is van 2 slaapkamers 1 kamers gemaakt, hier kan slapen en recreëren 
goed gecombineerd worden en dan is er in de uitbouw een witgoedruimte/bijkeuken. De 
muurkasten die de woning rijk is, zorgen voor extra bergruimte 

De oprit met overkapping biedt ruimte aan zeker 3 auto’s dan is de een garage en de 
afgesloten tuin. De woning is in 2017 geheel v.v. kunststofkozijnen met isolatieglas, 
draai/kiep functie en grotendeels screens. 

 

Bouwjaar: 1971   Inhoud woning: 430 m3   Woonoppvl.116 m2    Perceeloppervlak: 211 m2 

Vraagprijs: € 289.500 k.k.  Aanvaarding in overleg 
 



 

Indeling: Entree met toilet, meterkast, toegang naar 1ste verdieping en keuken. 

                     

Entree                                                                          Toilet 

Entree v.v. vinylvloer en houten schrootjes plafond, toilet (2017) geheel betegeld v.v. 
hangcloset, fonteintje. 

De gesloten keuken (3x3.50) heeft een muurkast en trappenkast, het keukenblok is voorzien 
van een koelkast, ceramische kookplaat en wasemkap. 

  

Keuken 

De bijkeuken(3x3.50) heeft witgoedaansluitingen en toegang naar de tuin. 



  
Bijkeuken                                                                   Vanaf buiten de bijkeuken 

     

De doorzon woonkamer (7.50x3.90) heeft heerlijke grote ramen en een loopdeur naar de 
tuin. Verder is er een vinylvloer, gestuukt plafond en muren.  

     

Woonkamer 

1ste verdieping: Overloop met muurkast en toegang naar 2 slaapkamers, badkamer en vaste 
trap naar 2de verdieping. De masterbedroom (7.50x3.90) waren oorspronkelijk 2 
slaapkamers, dit is gemakkelijk weer te herstellen. Hier is ligt een vinylvloer zijn de wanden 
en plafond gestuukt en er is een wastafel. 

   

Masterbedroom 

 



2de slaapkamer (3x3) heeft een ruime muurkast, vloerbedekking en toegang naar het 
dakterras. 

 slaapkamer met toegang naar dakterras 

De badkamer (2017) is geheel betegeld en v.v. inloopdouche, 2de toilet en badmeubel. 

     

Impressie badkamer 

2de verdieping Vaste trap neer zeer ruime zolder, men komt eerst in het voorportaal waar de 
CV ketel (Nefit 2019) hangt voldoende bergruimte en toegang naar 2 bergruimtes en 
knieschotten en dan de 3de slaap/hobbykamer (4x4.50)  

   

Voorportaal                                                               3de slaap/hobbykamer 



En verder: De onderhoudsvriendelijke tuin is gesitueerd op het westen en kan naar eigen 
inzien beplant worden. Vanuit de tuin is er toegang naar de garage en de oprit met carport. 
Van de carport en garage zijn de daken enkele jaren geleden vernieuwd. De tuin kan vanaf 
de oprit afgesloten worden.  

   

Impressie tuin. 

 

   

Bent u op zoek naar een ruime woning? Maak dan een afspraak met Vastgoed 
“Hoogstpersoonlijk” wij laten u deze woning graag zien! 

Bel 06-12677924 of mail info@vastgoedhoogstpersoonlijk.nl  
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