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Adres gegevens
simons & tiveron
van der vormhaven 62
3162pl barendrecht

Vraagprijs: € 201500 Kosten koper
Bouwjaar: 2003
Aantal kamers: 3
Woon oppervlakte: 85m²
Inhoud: 0 m³
Perceel: 0 m²
Type Woning: Tussenwoning
Deze jonge benedenhoekwoning met moderne uitstraling is gelegen in het ‘’Havenkwartier’’. De woning beschikt
over 2 slaapkamers, een nette badkamer en een moderne keuken. De ruime tuin met berging ligt op het westen
en heeft een zij-ingang. Het winkelcentrum Carnisse Veste is op loopafstand te bereiken, evenals het zorgcentrum
en de tramverbinding naar Rotterdam. Kortom een zeer complete woning met alle voorzieningen in de nabije
omgeving.
Indeling met indicatieve maten:
Begane grond:
Entree, ruime hal met meterkast bergkast met stelplaats voor de CV combiketel en mechanische ventilatie. Vanuit
de hal heeft u toegang tot alle vertrekken.
De toiletruimte is deels betegeld en is uitgevoerd in een lichte kleurstelling.
Vanuit de riante woonkamer (ca. 5,55 x 5,10/3,94 m) heeft u toegang tot de tuin middels de aluminium schuifpui.
De tuin (ca. 10,80 x 7,00 m) is gunstig gelegen op het westen. Het achterpad is te bereiken via de stenen berging
en tevens via de zij-ingang.
De moderne open keuken (ca. 2,90 x 2,60 m) en is voorzien van diverse apparatuur zoals: heteluchtoven, RVSschouw, vaatwasser, en inbouw magnetron. De keuken is uitgevoerd in lichte kleuren.
Slaapkamer 1 (ca. 4,00 x 2,91 m).
Slaapkamer 2 (ca. 2,10 x 3,06 m).
De gehele woning is voorzien van een laminaatvloer.
De vrijwel geheel betegelde badkamer (ca. 2,48 x 1,44/2,59 m) beschikt over een grote douchecabine en een
vaste wastafel met meubel. Het sanitair is uitgevoerd in de kleur wit, evenals het tegelwerk. Wasmachine en drogeraansluiting.
- De woning is rolstoelvriendelijk.
- Ruime onderhoudsvriendelijke tuin
- Woning is gebouwd onder GIW garantie

Klik hier om het huis op de site te bekijken.
(http://www.jouw-huis.nl/provincies/zuid-holland/92.html)
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