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Soort villa
Type vrijstaande woning
Ligging vrij uitzicht, buiten bebouwde 

kom
Bouwjaar 1990
Garage vrijstaand steen
Berging vrijstaand steen
Permanente bewoning ja

Woonoppervlakte 198 m²
Perceeloppervlakte 1460 m²
Volume 700 m³
Aantal kamers 7
Aantal slaapkamers 5

Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Tuin diepte/lengte tuin rondom
Achterom ja

Verwarming c.v.-ketel, vloerverwarming 
gedeeltelijk

Warm water c.v.-ketel, gasboiler
Type ketel Atag
Eigendomsoort  eigendom
Isolatie dakisolatie, vloerisolatie, 

dubbel glas



INDRUK

Schitterend gelegen tussen de 
landerijen, uiterst luxe landhuis met 
royale vrijstaande schuur en garage, 
op een ruim perceel van in totaal 
1.460 m² eigen grond (met 
mogelijkheid kopen van 
naastgelegen stuk weiland 1.5 ha). 
Dit sfeervolle landhuis is de laatste 
jaren geheel gemoderniseerd en van 
alle gemakken voorzien. Tevens is er 
een mogelijkheid om deze woning 
met meer grond aan te kopen.




Indeling:




Begane grond:

- hal met trapopgang naar eerste 
verdieping, bergkast, meterkast en 
toilet met fonteintje;

- woonkamer met vloerverwarming, 
spekkachel, open haard en twee 
deuren naar de tuin;

- serre met vloerverwarming, 
gashaard, lichtkoepel en dubbele 
openslaande deuren naar buiten;

- luxe open keuken in eiland 
opstelling van Piet Boon (2011), v.v. 
inbouwapparatuur (oven, 
vaatwasmachine, 2 koelkasten, 4-pits 
gasfornuis en afzuigkap);

- zijentree met wasmachine 
aansluitingen;

- slaapkamer met deur naar de tuin 
en v.v. airco;

- badkamer met vloerverwarming, 
douche met stoomcabine, toilet en 
dubbele wastafel;

- twee slaapkamers/werkkamers.




Eerste verdieping:

- zeer ruime slaapkamer met airco en 
laminaat vloer;

- overloop met bergkast (cv-ketel 
Atag uit 2012 en boiler van Nefit);

- slaapkamer met laminaat vloer;

- badkamer met jacuzzi, douche, 
wastafel en toilet.
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Garage:

- ruimte voor twee auto's;

- tussengroep met krachtstroom;

- twee elektrische deuren;

- mogelijkheid om paarden te stallen;

- vrijstaand steen. 




Berging:

- met vliering;

- vrijstaand steen. 




Tuin:

- zeer ruime tuin rondom de woning;

- verschillende zonneterrassen;

- jacuzzi en buitendouche;

- prachtig uitzicht over de landerijen. 




Bijzonderheden:

- optie tot het kopen van 
naastgelegen 1.5 ha weiland;

- bij de vraagprijs is inbegrepen 1460 
m² eigen grond;

- cv-ketel Atag uit 2012 in eigendom;

- vloer- en dakisolatie;

- bouwjaar woning 1990;

- bushalte vlakbij de woning;

- aanvaarding in overleg.
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