
Muntstraat 32B
Wijk bij Duurstede

VRAAGPRIJS:
€ 225.000,- K.K.

Welkom,
kijk verder!



Welkom bij Makelaardij Luckerhof

Bedankt voor uw belangstelling.
Door middel van deze verkoopbrochure geven wij u een 
zo goed en compleet mogelijk beeld van de woning.

Heeft u na het lezen vragen, aarzelt u dan niet om
contact met ons op te nemen.

Vragen over de verkoop van uw eigen woning of over de 
mogelijkheden tot aankoopbegeleiding?
In een vrijblijvend en persoonlijk gesprek informeren 
wij u graag over de mogelijkheden en wat we voor
elkaar kunnen betekenen.

Overstraat 33
3958 BS Amerongen

0343 - 456 490
info@luckerhof.nl
www.luckerhof.nl

Enthousiaste groet,
Truus, Jacqueline, Marian, 

Jannet en Rosanne



- MAKELAARDIJ LUCKERHOF PRESENTEERT -

Wonen in het oude en karakteristieke gedeelte van 
de stad Wijk bij Duurstede? Dan is dit je kans! Deze 2 
kamer-maisonnette (gelegen op de 1e verdieping)  met 
terras staat in de binnenstad, aan een autoluwe straat 
en de nodige winkels in de buurt. 
Wat biedt deze maisonnette? Een lichte woonkamer 
met toegang naar terras,  een half open keuken voor-
zien van inbouwapparatuur en op de verdieping een 
royale slaapkamer, doucheruimte en aparte waska-
mer. Daarnaast is er aan de achterzijde een heerlijk 
terras waar je kan genieten van de zon en niet te ver-
geten het vrije uitzicht naar de stad met als eyecatcher 
“de grote kerk”.

Karakteristiek
wonen in 2 kamer-maisonette in 
Wijk bij Duurstede

BIJZONDERHEDEN

-Ligging in oude, karakteristieke 
stad Wijk bij Duurstede
- 2-kamer maisonnette
- Terras met vrij uitzicht
- Centraal stofzuigsysteem op bei
   de verdiepingen
- Goed onderhouden
- Buiten schilderwerk achterzijde 
    2019
- Servicekosten € 65,12 per maand
- Parkeervergunning 
    ca. € 30 per jaar



KENMERKEN

Maak kennis met de kenmerken van 
de woning. Heeft u vragen over de 
kenmerken, wilt u een bezichtiging 
aanvragen of meer informatie
ontvangen? Neem dan contact met 
ons op. De contactgegevens vind u 
op de vorige pagina.

Soort
Type

Slaapkamers
Woonoppervlakte

Inhoud
Bouwjaar

Terrasligging
Verwarming 

Isolatie
Aanvaarding

appartement
maisonnette
1
68 m²
244 m³
ca. 1983
noordwest
cv-ketel
gedeeltelijk
in overleg

* Alle informatie in deze brochure bevat slecht een globale omschrijving van het object. De informatie berust 
deels op door derden aan ons kantoor verstrekte gegevens. Met de meeste zorg hebben wij deze informatie
verwerkt, doch kunnen wij ten aanzien van de juistheid van deze gegevens geen aansprakelijkheid aanvaarden.



KEUKEN

Half open lichte keuken voorzien van 
inductie kookplaat en 
combimagnetron.  
Er is een knus eethoekje gemaakt 
waar u heerlijk u beschuitje kunt eten.

Wie gaat er kokkerellen in deze 
knusse keuken?





LEEFRUIMTE 

Vanuit de hal kom in de leefruimte die 
is opgesplitst met aan de voorzijde de 
half open keuken met lichte keukenop-
stelling 
Aan de achterzijde is er de lichte 
woonkamer met een praktische vast 
kast met de nodige bergruimte en 
toegang naar het terras.
Een heerlijke lichte ruimte met 
fantastisch uitzicht!!



2E VERDIEPING 

Vanuit de woonkamer heb je de 
trapopgang naar de 2e verdieping. 
Hier bevindt zicht de royale slaap-
kamer met dakkapel en de nodige 
bergruimte maar ook de doucheruim-
te met douche en wastafel. Daarnaast 
is er nog een praktische waskamer 
met eenvoudig keukenblok voorzien 
van gootsteen, aansluiting voor was-
machine/ wasdroger en de 
CV-opstelling. Wat heb je eigenlijk 
nog meer nodig??



TERRAS MET UITZICHT 

Daarnaast is er aan de achterzijde 
een heerlijk ruim terras over de volle 
breedte waar je heerlijk kan genieten 
van de zon en niet te vergeten het vrije 
uitzicht naar de stad met als
 eyecatcher “de grote kerk”. 

Dit is pas genieten!!



- 1e VERDIEPING -



- 2E VERDIEPING -



- KADASTERKAART -


