
    
        

 
                               
    

                     Arcen Lage Lei 110 
                                  Uitgebouwd & Instapklaar !!! 
Deze goed onderhouden woning, gelegen aan het einde van een doodlopende straat 
is instapklaar. De basis is neutraal zodat een klassieke, moderne of 
een mix van beide inrichtingen goed tot hun recht komen. Er is gebruik gemaakt van mooie 
en degelijke materialen, zo is de woning geheel voorzien van kunststof kozijnen met HR++ 
beglazing (m.u.v. pui in woonkamer) zijn er 19 zonnepanelen geplaatst, ruime open keuken,  
mooie uitbouw tuingericht met tuindeuren, overkapping en prachtige badkamer.  
Bent u geen “doe-het-zelver” kijk dan snel verder. 
 

   Bouwjaar: 1992 Inhoud ca.445 m3 woonoppervlakte ca.150 m2                                    
Perceeloppervlakte 221m2 

 Vraagprijs: € 330.000, - K.K.   Aanvaarding in overleg 
  
 



Indeling:  
Entree met toilet (2010) v.v. hangcloset, fonteintje en geheel betegeld. Meterkast (2008) 
toegang naar de woonkamer. 

  
Entree en Toilet 
   
Woonkamer is ruim van opzet met een fijne lichtinval en geheel gesitueerd op de tuin. 
De moderne gaskachel geeft een gezellige sfeer, de tuindeuren naar de overkapping 
en beschutte tuin versterken het binnen/buiten gevoel. Vanuit de woonkamer is er toegang 
naar de berging c.q. witgoedruimte. 
 

   
Impressie woonkamer 
 
 
   



Vanuit de woonkamer is de keuken niet zichtbaar, deze is naar voren gebracht aan de 
straatzijde, waar alleen bestemmingsverkeer komt. 
De keuken (2008) is uitgevoerd in een strak design wit/hout en v.v. een ceramische kookplaat, 
wasemkap, combioven, vaatwasser en koelkast. 
 

   
Impressie keuken en eethoek 
 
De berging is v.v. een tegelvloer, heeft witgoedaansluitingen voldoende bergruimte. 
 

   
Berging/witgoed 
   
 

1ste Verdieping: Via de speelse (deuren naar de slaapkamer zijn op een speelse manier 
geplaatst) overloop toegang naar 3 slaapkamers (resp. 2x12 en 10 m2) en de badkamer.  
De slaapkamers zijn allen voorzien van laminaatvloeren en spuitwanden  
(hele fijne structuur). Badkamer (2020) heeft een inloopdouche, 2de toilet,  
dubbele wastafel, design radiator, ruimtebesparende schuifdeur. 
 
 



   
 

   
 

   
 

   



 
 
   
 
2de Verdieping: Vlizotrap naar geïsoleerde bergzolder, hier hangt de cv. Ketel (2012)  
 
Tuin en rondom: De woning heeft een voortuintje en oprit. 
De oprit is voorzien van een carport met verlichting die op een censor werkt  
en heeft toegang tot de berging. 
De tuin is gelegen op het westen, deze is omzoomd door een groene border. 
De overkapping geeft de mogelijkheid om al vroeg in het jaar buiten te genieten. 
Het tuinhuisje is in een hoek geplaatst, zodat het niet veel ruimte van de tuin inneemt. 
 

   
 



   
  

   
   
Ook belangrijk om te weten: De woning is goed geïsoleerd te weten, dak, ramen en vloeren 
De kunststofkozijnen zijn in 2018 geplaatst en voorzien van HR ++ beglazing, de tuindeuren 
in de woonkamer zijn van hardhout en hebben ook geïsoleerd glas. 
De zonnepanelen leveren meer stroom op dan er nodig is (4 persoonshuishouden)  
gas zit op ca. 900m3 per jaar. 
Er is op dit moment nog geen energielabel, dit wordt aangevraagd. 
 

       
 
 
Vastgoed “Hoogstpersoonlijk ”laat u deze woning graag zien. 
Meer weten of een afspraak maken? 06-12677924 of info@vastgoedhoogstpersoonlijk.nl  
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