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Van Riebeeckstraat 4, Vaassen

Op korte afstand van het centrum wordt u aangeboden een goed onderhouden helft van een dubbele woning
met garage en carport gelegen op een royaal perceel van bijna 500 m².

Deze karakteristieke woning is gebouwd in 1920, voorzien van dak- en glasisolatie en door de huidige
bewoners goed onderhouden en gemoderniseerd. De huidige bewoners hebben hier 56 jaar met plezier
gewoond, genoten van de royale tuin en de ligging op loopafstand van alle voorzieningen.

Begane grond:
Entree, hal met meterkast, kelder, woonkamer met open haard, open keuken met moderne hoekopstelling
voorzien en natuurstenenblad en inbouwapparatuur (koelkast, combimagnetron, afzuigkap, 4 pits gascomfort
en afzuigkap), royale bijkeuken met aanrechtblok en aansluitingen voor wasapparatuur, toilet en berging.

1e verdieping:
Overloop, drie slaapkamers en badkamer met douche, vaste wastafel en toilet.

Zolder:
Vaste trap naar zolder met veel bergruimte.

Bijgebouwen:
Vrijstaande garage (ca. 10 x 3);
Carport voor bijv. een caravan;
Overdekt terras.

Tuin:
Verzorgde tuin met royale oprit, diepe tuin met overdekte terras.

“Prachtige karakteristieke woning met garage gelegen op een royaal perceel.”

Wetenswaardigheden
Bouwjaar woning :1920
Perceel : 490 m²
Inhoud : ca. 375 m³
Gebruiksoppervlakte : ca. 89 m²
Inpandige ruimte : ca. 10 m²
Bijgebouw : ca. 60 m²
Verwarming : combi
Warm water : via CV ketel Nefit Hr. 1999
Isolatie : Dak- en glasisolatie



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 315.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1920

Soort dak Samengesteld dak bedekt met bitumineuze
dakbedekking en pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 89 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 31 m2

Externe Bergruimte 28 m2

Overige inpandige ruimte 10 m2

Perceeloppervlakte 490 m2

Inhoud 375 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen, met een kelder en zolder
Voorzieningen Buitenzonwering, rookkanaal en kabel TV

Energie

Voorlopig energielabel G
Isolatie Dakisolatie en dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Ketel Nefit HR gas gestookt uit 1999, huur

Kadastrale gegevens

VAASSEN D 3843
Oppervlakte 490 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 260 m2 (20m diep en 13m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noorden

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein

Garage

Soort garage Carport en vrijstaand stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra
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Kadastrale kaart



Lijst van zaken


















