Arcen Steeg 22
Degelijk gebouwde woning op een mooi perceel
De Steeg is een gezellige doch rustige straat met een diversiteit aan bouwstijlen.
Op loopafstand van alle gemakken die het dorp te bieden heeft.
Deze solide vrijstaande woning is ideaal voor een jong gezin, met 4 slaapkamers
verdeeld over 2 verdiepingen en voldoende bergruimte, of om deze bergruimte in te
richten als een 5de slaap/hobbykamer!
De aluminium kozijnen zijn voorzien van isolatieglas en gedeeltelijk met rolluiken.
De tuin heerlijk op het zuiden, vrijstaande garage met elektrische deur.

Bouwjaar: 1976 Inhoud: 500 m3 Woonopp: 152 m2 Perceeloppervlak: 425 m2

Vraagprijs: € 380.000 K.K.

Aanv. In overleg

Indeling: Entree (8m2) met toilet, meterkast, toegang naar de 1ste verdieping en
woonkamer.
Tegelvloer, gemetselde wanden, open trap naar 1ste verdieping. Toilet v.v. fonteintje.

Vanuit de entree komt u in de Z-vormige woonkamer (36 m2) een heerlijk lichte
ruimte met tuindeuren naar het terras.
De ruimte is leuk in te delen zo kan de eethoek aan de voorzijde in de kamer staan en
het zitgedeelte tuingericht, waar er optimaal zicht is naar de tuin.
De woonkamer heeft spachtelputz wanden, houten plafond en vloerbedekking.

Impressie woonkamer
Gesloten keuken (11m2) voorzien van een hoekhopstelling met een groot raam
boven het aanrecht, wat voor daglicht zorgt. De keuken is voorzien van diverse
apparatuur (ceramische kookplaat, koelkast, oven en wasemkap) en heeft toegang
naar de bijkeuken/berging.

Impressie keuken
De berging (12m2) heeft aansluitingen voor het witgoed, hier hangt ook de cv-ketel
Nefit 2005, de oorspronkelijke douche is hier ook nog gehandhaafd.
Verder toegang naar de kruipruimte en naar het terras.

Berging/bijkeuken

1ste verdieping: Overloop met toegang naar 3 slaapkamer ( resp. 2x15 en 1x10m2) en
badkamer (8m2)
Alle slaapkamers zijn voorzien van schrootjes plafond en vloerbedekking, verder
heeft 1 slaapkamer een vaste wasbak en 1 slaapkamer een muurkast.

3x slaapkamers
De badkamer is voorzien van ligbad, wastafel en 2de toilet

Badkamer

2de Verdieping: Middels een vaste trap naar royale zolder, die nu ingedeeld is met 1
slaapkamer en 1 gedeelte als bergzolder. Het zijn wel 2 afzonderlijke ruimtes. De
zolder is goed geïsoleerd met 7 cm dikke opstalan-platen

Slaapkamer (6x5)

Bergzolder (6x3,5)
De tuin en de garage: De vrijstaande garage (24m2) heeft een loopdeur aan de
tuinzijde en een elektrische deur vanuit de oprit.

garage

De tuin is zuidelijk gelegen en heeft diverse hoekjes waar je heerlijk van zon of
schaduw kunt genieten, het terras is voorzien van een zonnescherm, en hier kun je al
vroeg in het jaar zitten omdat het zoveel beschutting biedt.

Impressie tuin

Ook goed om te weten: De woning is door de huidige eigenaar gebouwd, er is goed
nagedacht over indeling, materiaal gebruik en uitstraling, dit zal tijdens een
bezichtiging duidelijk worden.
De badkamer is in 1995 vernieuwd en de keuken in 2008.

Bent u nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom om deze verrassende
woning te bezichtigingen, heeft u vragen mail of bel met
Vastgoed “Hoogstpersoonlijk”

