Arcen trip 16
Prachtig vrijstaande ruime woning
Deze goed onderhouden woning, gelegen op 2 minuten lopen van het pittoreske
centrum is instapklaar. De basis is neutraal zodat een klassieke, moderne of
een mix van beide inrichtingen goed tot hun recht komen.
De woning is geschikt voor een groot gezin ook werken aan huis is hier goed
te combineren.
Bent u op zoek naar een ruime woning met een speelse indeling op een
mooi perceel voorzien van kelder, ruime woonkamer met tuindeuren,
keuken, (woonkamer en keuken v.v. vloerverwarming) berging,
3 zeer ruime slaapkamers en 2 kleine slaapkamers,
heerlijke ruime badkamer, zolder, extra lange garage, carport, heerlijke overkapping,
goed verzorgde voor en achter tuin? Kijk dan snel verder.
Bouwjaar: 1965 verbouwd begin jaren ‘90
woonoppervlakte 177m2

Inhoud 1179 m3
perceeloppervlakte 657m2

Bieden vanaf: € 565.000,- K.K. Aanvaarding in overleg

Indeling:
Ruime entree (3x3.50m) v.v. tegelvloer (gehele begane grond hetzelfde zonder dorpels)
gestuukte wanden en plafond

Entree
Woonkamer is in 3 open gedeeltes ingedeeld eetgedeelte/relaxgedeelte/zitkamer.
In 1 oogopslag is de gehele ruimte te overzien, door de 2 bogen is er een verrassend
effect ontstaan, zodat de ruimtes diverse functies kunnen krijgen, te denken aan
speelruimte, werkgedeelte of zoals het geheel nu is in zijn geheel als woonkamer
het totale oppervlak van de woonkamer is ca. 120m2.
Strakke tegelvloer, spachtelputz wanden, gestuukt plafond met inbouwspots, prachtig
ingebouwde gashaard, dubbel openslaande deuren naar overkapt terras en een open
verbinding met de keuken en 1ste verdieping.

Vanuit de entree komt u in de eetkamer met een open verbinding naar de zithoek
waar de tv. aansluiting en de tuindeuren naar het terras zijn. De hele beneden verdieping
is v.v. hardhouten kozijn met HR ++ beglazing de ramen zijn van het plafond tot de grond
wat voor een mooie licht inval zorgt en natuurlijk een optimaal kijkgenot.

Overzicht van de vanuit het relaxgedeelte Inkijk vanaf het zitgedeelte naar relaxgedeelte
naar de tuindeuren

De zithoek vanuit 2 zijden met de prachtige schouw.
Vanuit de woonkamer is er een open verbinding met de keuken (ca.28m2), deze kan
afgesloten worden met een glazen deur.

De keuken is over een lengte van 6 meter geplaatst v.v. een granieten werkblad,
vaatwasser, wasemkap, ceramische kookplaat, combimagnetron/oven. Er is
voldoende ruimte om met het gezin in de keuken te eten.

eethoek keuken
Vanuit de keuken komt men in de bijkeuken die vervolgens toegang heeft naar buiten.
Verder gaat men vanuit de keuken via een extra ruimte naar het gedeelte waar
het toilet en de ketelruimte zich bevinden. De kelder is ook toegankelijk vanuit de keuken.

Bijkeuken met witgoed aansluitingen.

Kelder

Toilet is v.v. hangcloset, fonteintje en urinoir. Geheel betegeld in crèmekleur.
1de Verdieping: Via overloop en gang toegang naar 2 kleine en 3 grote slaapkamers
(resp. 3m2, 8m2, 24m2, 28m2, 35m3) allen voorzien van vloerbedekking, granol wanden,
Gestuukte plafonds, de slaapkamer van 24m2 heeft een dubbele wastafel en daar is een luik
naar de bergzolder
De slaapkamer van 7m2 heeft een wasbak, de slaapkamer van 35m2 heeft toegang naar
een klein balkon. In de gang bij de badkamer is nog ’n luik naar een
2de zolderruimte.

28m2

35 m2 met klein balkon

Alle kamers zijn voorzien van glas in loodramen met voorzet ramen.

Slaapkamer 24m2 met wastafel, luik naar ruime bergzolder.
Heerlijk ruime badkamer, geheel betegeld in crèmekleur, v.v. bubbelbad, aparte
douchecabine, badmeubel met dubbele wastafel, 2de toilet en bidet,
hier is een elektrische vloerverwarming aanwezig.

Impressie badkamer

Tuin & garage: De beschutte tuin is gelegen op het oosten, is nu ingedeeld met 3
zitgelegenheden 2 overkapt en 1 op een verhoging.

Impressie tuin
De garage is opgedeeld in 3 ruimtes het gedeelte vanuit de oprit te bereiken via een
elektrische deur heeft een lengte van 10 m en breedte van 3.80 m. dit gedeelte is in de
jaren ’90 aangebouwd, er is van binnenuit toegang naar de oorspronkelijke garage
met een kleine knutselruimte.

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

