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Veerstraat 4, Heerde

Laat dit prachtige jaren ’30 huis uw hart ook sneller kloppen?

Prachtige vrijstaande jaren ’30 woning, welke met behoud van authentieke details na 2018 volledig is
gemoderniseerd en over de gehele breedte aan de achterzijde is uitgebouwd.
Tevens is er naast de woning een vrijstaand multifunctioneel bijgebouw gebouwd, dit bijgebouw is nu in
gebruik als kantoorruimte en achter in de tuin staat een vrijstaande houten berging met veranda.

kijk voor meer informatie op veerstraat4.nl.

Deze woning verkeert echt in uitstekende staat, is volledig gemoderniseerd, voorzien van dubbelglas,
muurisolatie, dakisolatie en vloerisolatie (m.u.v. de hal) en wordt verwarmd middels een CV-ketel, bouwjaar
2019.

Aantrekkelijk gelegen nabij het centrum van Heerde, met een zonnige en veel privacy biedende tuin gericht
op het zuiden.

Indeling:
Entree, prachtige hal met granieten vloer en trapopgang, meterkast. Via glas-in-lood schuifdeur naar royale
woonkamer met prachtige balken plafonds en plavuizen vloer.
Open keuken voorzien van alle gewenste inbouwapparatuur, openslaande deuren naar de tuin. Bijkeuken
met opstelling CV-ketel, wasmachine en droger. De gehele begane grond is voorzien van vloerverwarming
m.u.v. hal.

1e verdieping:
Via de prachtige trap naar de eerste verdieping. Overloop, master bedroom aan de voorzijde met
kastenwand. Badkamer met inloopdouche, ligbad, toilet en twee wastafel kommen. Drie slaapkamers.

Zolder:
Via vlizotrap naar bergzolder.

Bijgebouwen:
- Royaal multifunctioneel bijgebouw te gebruiken als gastenverblijf, kantoor aan huis of om te bouwen tot
garage. Dit bijgebouw is gebouwd in 2018/2019, is voorzien van eigen CV-ketel en vloerverwarming.

Indeling:
- Zij ingang, hal, toilet, kantoorruimte, trapopgang, kantoorruimte/berging op verdieping.
- Aan de achterzijde van dit bijgebouw is een berging gecreëerd, opstelling CV-ketel;
- Houten berging met veranda;

Tuin:
Royale zongerichte tuin met veranda en privacy gericht op het zuiden.

Wetenswaardigheden
Bouwjaar woning : 1934
Perceel : 500 m²
Inhoud : ca. 520 m³
Gebruiksoppervlakte : ca. 133 m
Inpandige ruimte : ca. 8 m²
Bijgebouwen : ca. 60 m²
Verwarming : CV-ketel, type Remeha Calenta, bouwjaar 2019
Warm water : via CV-ketel



Isolatie : Volledig geïsoleerd



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 498.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1934
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 133 m2

Externe Bergruimte 60 m2

Overige inpandige ruimte 8 m2

Perceeloppervlakte 500 m2

Inhoud 520 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 dubbele wastafel, 1 inloopdouche, 1 ligbad en 1
toilet

Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder
Voorzieningen Tv kabel

Energie

Definitief energielabel G
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel REMEHA CALLENTA gas gestookt uit
2019, eigendom



Kadastrale gegevens

Heerde K 3333
Oppervlakte 500 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging In centrum
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 200 m2 (20m diep en 10m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuiden

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (2)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein

Garage

Soort garage Vrijstaande stenen
Capaciteit 1 auto
Isolatie Volledig geïsoleerd
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Lijst van zaken


















