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Adres gegevens
S.Baldewsingh
Alantdonk 20
3206EA Spijkenisse

Vraagprijs: € 199995 Kosten koper
Bouwjaar: 1981
Aantal kamers: 3
Woon oppervlakte: 120m²
Inhoud: 325 m³
Perceel: 325 m²
Type Woning: Tussenwoning
Zeker Uw bezichtiging waard!! Riante drie verdieping woning met mooie goed onderhouden voor- en
achtertuin(ligging op het zuiden).Het is een 5 kamer woning verbouwd naar 3 kamers.Kan makkelijk weer
verbouwd worden naar originele indeling.Pandbreedte dakkapel omkleed met trespa(onderhoudsarm). Alle ramen
zijn van aluminium kozijnen en volledig voorzien van dubbele beglazing met elektrisch bediende rolluiken compleet
met afstandbediening.
Begane grond:
Moderne open keuken , voorzien van diverse inbouw apparatuur te weten,vaatwasmachine, keramische
kookplaat, combi oven etc. Royale woonkamer met zwarte plavuizen vloer compleet met vloerverwarming. Grote
schuifpui met directe toegang tot tuin .Elektrisch bediende zonnescherm aanwezig compleet met afstand
bediening. Verder is er een moderne toilet.
Eerste verdieping:
Een grote slaapkamer(voorheen twee slaapkamers, na verbouwing een grote slaapkamer van gemaakt) met
pandbreedte dakkapel. Verder de badkamer met tweede toilet .Open trap naar tweede verdieping
Tweede verdieping
Ook een grote slaapkamer(voorheen twee slaapkamers), met moderne was tafel en design kachel. Hier staat ook
een aparte ruimte voor CV ketel en eventueel wasautomaat en was droger
Al het hang-sluitwerk is voorzien van veiligheidsnormsloten.
Achtertuin:
Moderne tuinhuis in de achtertuin. De achtertuin is fraai aangelegd en volledig betegeld, ligt op het zuiden en
beschikt over een achterom.
Voortuin:
Schuur in de voortuin. Voor en achtertuin omheind met dezelfde hillhout tuinschermen.
Algemeen:
Zeer kindvriendelijke woonomgeving. De woning is gelegen in een woonerf en beschikt over voldoende
parkeergelegenheid. Scholen en verschillende supermarkten op loopafstand. Openbaar vervoer zoals Metro en
Bussen zijn op loopafstand beschikbaar.

Klik hier om het huis op de site te bekijken.
(http://www.jouw-huis.nl/provincies/zuid-holland/178.html)
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