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Adres gegevens
R.Biezen
rentmeestershoef 126
5403 eg uden

Vraagprijs: € 0 Kosten Koper
Bouwjaar: 1978
Aantal kamers: 5
Woon oppervlakte: 120m²
Inhoud: 470 m³
Perceel: 470 m²
Type Woning: Twee onder één kap
rentmeestershoef 126-Uden
Omschrijving:
Aantrekkelijk gelegen halfvrijstaand woonhuis (hoekwoning) met garage, berging en tuin met achterom, op korte
afstand van het centrum van Uden met winkels en openbaar vervoer onder handbereik. Bouwjaar garage en
berging 1990. Inhoud garage en berging circa 100m³.
Begane grond:
Overdekt entree, hal, garderobenis, moderne toiletruimte met wandcloset. Royale woon- eetkamer en
computerhoek met inbouwkasten, uitgebouwde keuken voorzien van inbouwapparatuur (samen Â± 48 m²),
bijkeuken. Tussenhal naar 1e verdieping.
1ste verdieping:
Overloop, drie royale slaapkamers, badkamer met wandcloset, kunststof ligbad voorzien van thermostaat-kraan,
douchecombinatie met thermostaatkraan en halfronde douchedeuren, meubel met vaste wastafel, designradiator,
paneelplafond met inbouwspots. Vaste trap naar 2e verdieping.
2de verdieping:
Voorzolder, berging en 4e slaapkamer.
Bijzonderheden:
Begane grond voorzien van tegelvloer; 1e en 2e verdieping grotendeels laminaatvloer
Paneelplafond in woonkamer
Inbouwapparatuur keuken: koelkast, elektrische oven, elektrische kookplaat, afzuigkap
Diverse inbouwspots
Spouw- en dakisolatie, gedeeltelijk dubbele beglazing
Slaapkamers aan voorzijde voorzien van rolscreens
Zonnescherm woonkamer aan voor- en achterzijde
Elektrisch bedienbare garagedeur
Moderne betegeling in toiletruimte en badkamer
Draai- kiepramen op 1e verdieping
CV-combi warmwater installatie merk Vaillant (2000)
Dakbedekking garage/berging vernieuwd in 2006
Voldoende parkeermogelijkheden om en nabij de woning
Goede ligging op loopafstand van winkels en niet ver van het centrum
van Uden
Kenmerken:
Woningtype: half vrijstaande woning
Bouwjaar: 1978
Opp. perceel: 280 m2
Aantal kamers: 5
Woonoppervlak: 120 m2
Inhoud: 470 m3
Aanvaarding: in overleg

Klik hier om het huis op de site te bekijken.
(http://www.jouw-huis.nl/provincies/Noord-Brabant/101.html)
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