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de woonbrochure in uw eigen huisstijl

 



De plek waar je leeft, waar 
je tot rust komt of waar je 
vrienden ontmoet? Alles kan 
in deze karakteristieke twee-
onder-een-kap-woning met 
garage en ruime veranda.

Wordt dit uw huis?



Uw huis in beeld
Wij kennen als geen ander de weg in Nederland! Daarnaast vindt u bij ons 
alle deskundigheid onder één dak. Voor fotografie, inmeten, plattegronden, 
video en VR 360. 
Wat kunt u van ons verwachten? 

Allereerst persoonlijke aandacht. Ons succes is te danken aan eerlijk en 
betrouwbaar zaken doen. We doen wat we beloven. Service staat bij ons 
hoog in het vaandel. Ook mag u van ons verwachten dat we kennis van 
zaken hebben. Niet voor niets werken we al voor andere grote makelaars.
Wij beschikken over een professioneel team die uw huizen op een prachtige 
wijze kan weergeven door middel van foto’s, video en 360 VR presentatie.

Wat doen wij?
Wij verzorgen de complete presentatie voor uw huis wat in de verkoop gaat.
Men zegt altijd kwaliteit loont, maar kan men ook kwalieit leveren in 2 
dagen? Ja, wij kunnen dat voor u realiseren. Sterker nog zowel fotografie 
als video en plattegronden zullen door middel van onze fantastische viewer 
allemaal in 1 te zien zijn. 

Waarom wij?
Er is geen ander bedrijf die zo’n pakket kan aabieden met deze hoge kwali-
teit en een perfect werkend systeem en dat in 2 dagen levertijd.

Indien u meer informatie over Bas Hermsen wil hebben kun ons altijd bellen 
of breng een bezoek aan ons bedrijf, zodat we u een uitgebreide rondleiding 
kunnen geven inclusief VR-tour



Algemeen
Bouwjaar    1934 
Woonoppervlak   110 m2
Inhoud     330 m3
Perceeloppervlak   404 m2
Buitenruimte   170 m2 
Externe bergruimte  23 m2

Indeling
Aantal kamers   5 kamers (3 slaapkamers) 
Aantal badkamers  1 badkamer en 1 apart toilet 
Badkamervoorzieningen Douche 
Aantal woonlagen  3 woonlagen 
Voorzieningen   Dakraam en rookkanaal

Tuin
Ligging    zuidoosten
Lengte     20 meter
Breedte    8,5 meter

Buitenruimte
Garage    Vrijstaande stenen garage
Berging    Aangebouwd steen

Energie
Voorlopig energielabel  G  
Isolatie    Dakisolatie en dubbel glas 
Verwarming   Cv-ketel 
Warm water   Cv-ketel 
Cv-ketel   Gas gestookt combiketel, eigendom



Kenmerken



Op een locatie met vrij uitzicht gelegen, 

KARAKTERISTIEKE TWEE-ONDER-EEN-

KAP-WONING met garage en ruime veran-

da. De woning is gerenoveerd met behoud 

van de karakteristieke eigenschappen, 

verder is de woning voorzien van dubbele 

beglazing. De diepe achtertuin heeft een 

gunstige zonligging op het zuidoosten en 

biedt veel privacy. De vrijstaande garage is 

voorzien van een puntkap. Het object is op 

loopafstand van het centrum en nabij vele 

voorzieningen gelegen. Perceeloppervlakte 

404 m². Bouwjaar 1934. 





                                

Omschrijving



                                

Omschrijving Begane grond
hal met trapopgang. Voorkamer met fraaie erker 

en kachelaansluiting. Woonkamer met kelderkast 

en woonkeuken keukenopstelling voorzien van 4-pits 

gaskookplaat, afzuigkap, oven, koelkast en spoelbak. 

Achterportaal met C.V.-opstelling, toilet met fontein-

tje, moderne badkamer met douchehoek en wasta-

fel-meubel. Bijkeuken welke is voorzien van een

gootsteen en aansluiting voor wasmachine. De bega-

ne grond is grotendeels voorzien van een parketvloer. 

1e verdieping
overloop. Ouderslaapkamer met dakkapel. 

Tweede royale slaapkamer (voorheen 3) met 

vaste kastenwand. 

2e verdieping
bereikbaar via vaste trap, zolderberging en 

slaapkamer met Velux dakvenster.



                                



                                

Plattegronden



                                

Lijst van zaken



                                

Lijst van zaken



uw eigen droombrochure 
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