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> Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 385.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1974

Isolatievormen Dubbel glas

Spouwmuren

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 380 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 148 m²

Inhoud 519 m³

Oppervlakte externe bergruimte 43 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

15 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Achtertuin



> Kenmerken

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Zuiden

Heeft een achterom Ja

Staat Goed onderhouden

Tuin 2 - Type Voortuin

Tuin 2 - Staat Goed onderhouden

 

Uitrusting

Warm water Elektrische boiler

Zonnecollectoren

Verwarmingssysteem Airconditioning

Elektrische verwarming

Gashaard

Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Zonnecollectoren

Parkeergelegenheid Vrijstaande stenen garage

Heeft airco Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Heeft zonnecollectoren Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond



“Kom binnenkijken!”



> Omschrijving
Ben jij op zoek naar ruimte voor je gezin én voor je hobby's of auto's? Dan 
zou ik hier zeker eens een kijkje komen nemen! Want deze hoekwoning is 
zowel aan de voorkant als aan de achter- en zijkant uitgebouwd en 
beschikt over een dubbele garage met extra parkeergelegenheid op eigen 
terrein. En dankzij de elektrische vloerverwarming, kookplaten, boiler en 
zonnepanelen ben je al helemaal klaar voor de (gasloze) toekomst! 
Daarnaast beschikt de woning over 3 ruime slaapkamers, een grote 
inloopkast, moderne badkamer (2020), een dakterras en een heerlijke 
zonnige tuin op het zuiden!







Begane grond:

Entree met van hieruit toegang tot het toilet, voorzien van fonteintje , de 
meterkast, trapopgang naar boven en de woonkamer.




De woonkamer is aan de voorzijde voorzien van een gezellige erker. Maar 
ook aan de zij- en achterkant is de woonkamer flink uitgebouwd. Dit is 
gedaan met veel glas waardoor je een heerlijke ruime en lichte living hebt 
met langs alle kanten zicht op de fraaie tuin. En in de zomer zet je de pui 
open waardoor je de tuin bij de woonkamer betrekt. 

De wanden zijn afgewerkt met spachtelputz, het plafond is voorzien van 
inbouwspots en op de vloer ligt een antraciet tegel. De gehele begane 
grond is voorzien van elektrische vloerverwarming. De gashaard in de 
woonkamer dient als bij- en sfeerverwarming.




De keuken is uitgevoerd met een eilandopstelling en hoge kasten met 
apparatuur. Je hebt de beschikking over een keramische grillplaat, een 
keramische kookplaat en een inductiekookplaat, een vaatwasser, 
inbouwkoffieapparaat, combi-oven en een koelkast.




Er is ook een bijkeuken aanwezig met hier een doucheruimte met wastafel 
en een kast met de aansluitingen voor de wasapparatuur.















Eerste verdieping:

Overloop met toegang tot 2 ruime slaapkamers, een grote inloopkast 
en de badkamer. De badkamer is in 2020 vervangen en beschikt over 
een ligbad, douche, wastafel en toilet. 

Slaapkamer 1: ca. 5.80m x 2.88/3.58m, gelegen aan de achterzijde, 
voorzien van laminaatvloer en kunststof kozijnen.

Slaapkamer 2: ca. 3.33m x 3.03m, gelegen aan de voorzijde, voorzien 
van laminaatvloer en kunststof kozijnen.




Tweede verdieping:

Slaapkamer 3: ca. 3.40m x 5.80m met toegang tot het dakterras, 
gelegen op het zuiden. Deze slaapkamer is voorzien van 
airconditioning welke ook als verwarming kan worden gebruikt. De 
voorbereidingen voor een extra dakraam zijn hier ook al aanwezig.

Daarnaast is er op deze verdieping een berging met de omvormer 
voor de zonnepanelen en een elektrische boiler. 




Tuin:

De tuin is gelegen op het zuiden en beschikt over een achteruitgang 
en een zijpoort.

De dubbele garage is voorzien van water en elektra. Op het dak van 
de garage liggen 12 zonnepanelen (2021)




Algemeen:

Oplevering in overleg

Vloerverwarming op begane grond

Doucheruimte op begane grond

Eerste verdieping kunststof kozijnen en elektrische radiatoren

Dubbele garage en parkeergelegenheid op afgesloten terrein

19 zonnepanelen (7 op dak woning, 12 op dak garage)

Volledig gasloos (m.u.v. gashaard in woonkamer)

Badkamer 2020

Airconditioning 2e verdieping































































> Plattegrond Begane grond



> Plattegrond Begane grond 3D



> Plattegrond Eerste verdieping



> Plattegrond Eerste verdieping 3D



> Plattegrond Tweede verdieping



> Plattegrond Tweede verdieping 3D



> Plattegrond Garage



> Plattegrond Garage 3D



> Kadaster Ontdek het perceel...

van Triangeldreef 37



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

In de kindvriendelijke woonwijk Grauwe Polder, 
nabij het centrum, scholen en voorzieningen.



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

Tuinhuis/buitenberging X

Vijver X

Broeikas X

Vlaggenmast X

 

Woning

Alarminstallatie X

Schotel/antenne X

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Screens X

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen X

Vliegenhorren X

Raamdecoratie, te weten

- gordijnrails X

- Gordijnen X

- rolgordijnen X

- Vitrages X

- Jaloezieën / lamellen X

Vloerdecoratie, te weten



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

- Vloerbedekking / linoleum X

- parketvloer/laminaat/tegelvloer X

Warmwatervoorziening / CV

- CV met toebehoren X

- Close-in boiler X

- Geiser X

- Thermostaat X

- Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

- Airconditioning X

- Quooker X

Open haard, houtkachel

- (Voorzet) open haard X

- Allesbrander X

- Kachels X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

- Keukenmeubel X

- (Combi)magnetron X

- Gaskookplaat / keramische plaat / inductie / fornuis X

- Oven X

- Vaatwasser X

- Afzuigkap / schouw X

- Koelkast / vrieskast X

- Wasmachine X

- Wasdroger X

Verlichting, te weten

- Inbouwverlichting / dimmers X

- Opbouwverlichting X

(Losse) kasten, legplanken, te weten



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

- Losse kast(en) X

- Boeken/legplanken X

- Werkbank in schuur / garage X

- Vast bureau X

- Spiegelwanden X

Sanitaire voorzieningen

- Badkameraccessoires X

- Wastafel(s) X

- Toiletaccessoires X

- Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

- Waterslot wasautomaat X

- Sauna X

Telefoontoestel /-installatie

- Telefoontoestellen X

- Telefooninstallatie X

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

- Radiatorafwerking X

- Voorzetramen X

- Isolatievoorzieningen X

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem X



INTERESSE
in deze woning?

Neem gerust contact met ons op!
We helpen je graag verder.

+31 76 503 3000
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