wilhelminastraat 36
4413 BA zeeland
www.Jouw-Huis.nl
Adres gegevens
Dick de Jonge
wilhelminastraat 36
4413 BA Krabbendijke

Vraagprijs: € 0 Kosten koper
Bouwjaar: 1910
Aantal kamers: 4
Woon oppervlakte: 90m²
Inhoud: 340 m³
Perceel: 340 m²
Type Woning: Vrijstaand
dit huisje zoekt een nieuw baasje of bazinnetje.
Prijs: € 149.500,-bouwjaar: 1910
-inhoud: 340 m3
-grondoppervlak: 333 m2
-aantal kamers: 4
-aantal slaapkamers: 3
-aanvaarding per direct
-tuinligging Oost.
-lengte tuin: 30meter.
-breedte tuin: 6meter.
-centrale verwarming combi ketel 2008 remeha avanta cw4.
-isolatie van muren gedeeltelijk.
-dak isolatie: Ja.
-kunststof kozijnen voorzijde woning overig hardhout met dubbel glas.
-Woonkamer (7.20 x 4.45) ruim van opzet voorzien kunststofkozijnen, mogelijkheid tot het plaatsen van een
allesbrander, vaste kast, vernieuwde meterkast, toegang tot halletje met het toilet en een vaste trap naar de eerste
verdieping en de doorloop naar de keuken! Keuken (2.50 x 3.20): eenvoudige keukenblok voorzien van een
afzuigkap, gaskookplaat en een oven! Via de keuken komt u in de ruime bijkeuken (1.90 x 3.50) die voorzien is
van een keukenblok, deur naar de achtertuin en de badkamer! Badkamer (2.00 x 2.00) is recent volledig
vernieuwd en luxe uitgevoerd deze is o.a. voorzien van een bad, badmeubel, inloopdouche designradiator en
vloerverwarming! Bereikbaar d.m.v. een vaste trap: overloop, 3 tal royale slaapkamers (4.40 x 3.35) (4.00 x 2.45)
(2.65 x 3.00) en een vernieuwd toilet met fonteintje! Bereikbaar d.m.v een Vaste trap royale bergzolder met cvopstelling.
* Heerlijke diepe achtertuin met vaste BBQ! op het terras.
interesse? mail of bel ons snel op 0653222311 of djdjonge@zeelandnet.nl of kijk op www.huislijn.nl of
www.woontje.nl

Klik hier om het huis op de site te bekijken.
(http://www.jouw-huis.nl/provincies/zeeland/189.html)
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Contact
Tel. 0653222311
fax.
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