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> Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 375.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2001

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 161 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 116 m²

Inhoud 405 m³

Oppervlakte externe bergruimte 9 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie



> Kenmerken

Ligging In woonwijk

 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Zuid-west

Heeft een achterom Ja

Staat Goed onderhouden

Tuin 2 - Type Voortuin

Tuin 2 - Oriëntering Noord-oost

Tuin 2 - Staat Goed onderhouden

 

Energieverbruik

Heeft een energiecertificaat Ja

Energielabel A

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2011

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 1

Aantal overdekte parkeerplaatsen 1



> Kenmerken

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een dakraam Ja

Heeft zonwering Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond



“Kom binnenkijken!”



> Omschrijving
Geen zin om te klussen? Dan moet je hier zeker eens een kijkje komen 
nemen! Deze leuke tussenwoning met maar liefst 4 slaapkamers is op de 
begane grond over de volle breedte uitgebouwd en beschikt over een 
moderne keuken en badkamer, een eigen oprit met carport, tuin op het 
westen én een slaapkamer met whirlpool op de tweede verdieping. 
Nieuwsgierig? We leiden je graag eens rond!




Begane grond:




Entree met toegang tot het toilet met fonteintje, de meterkast en de 
trapopgang naar boven.

Via de stoere zwart stalen glasdeur komen we in de ruime woonkamer. 
Deze is over de volle breedte uitgebouwd, voorzien van vloerverwarming en 
afgewerkt met een mooie pvc-vloer met houtstructuur en glad stucwerk op 
de wanden. In de woonkamer is ook een ruime trapkast aanwezig.




De keuken (2020) is van alle gemakken voorzien, waaronder een 4-pits 
inductiekookplaat, afzuigkap, vaatwasser, koelkast en vriezer en een hete 
luchtoven.




Eerste verdieping:




Hier vinden we 3 slaapkamers, allen voorzien van een laminaatvloer en 
gladde wandafwerking, en de badkamer.




Slaapkamer 1: ca. 4.29m x 2.99m, voorzien van airco en radiatorombouw 
met kastruimte, gelegen aan de achterzijde.

Slaapkamer 2: ca. 3.41m x 2.62m, gelegen aan de voorzijde.

Slaapkamer 3: ca. 3.25m x 2.33m, gelegen aan de achterzijde.




De badkamer is in 2017 vernieuwd en heeft een inloopdouche met leuke 
Portugese tegeltjes, een mooie waskom met meubel, spiegel met 
verlichting, een toilet en een designradiator.















Tweede verdieping:




Voorzolder met toegang tot de wasruimte, met hier de aansluitingen 
voor de wasapparatuur, een wastafel, en de opstelplaats van de CV- 
ketel (2011) en mechanische ventilatie-unit.




Slaapkamer 4:

Heerlijke ruime kamer met 2 dakramen én een ligbad mét whirlpool!




Achter de knieschotten heb je de nodige bergruimte.




Tuin:

De tuin is gelegen op het zuidwesten en dus heerlijk zonnig. Er is een 
elektrisch zonnescherm aanwezig, een berging voorzien van elektra, 
een buitenkraan en een achterom.







De geliefde woonwijk De Keen is gelegen aan de noordkant van Etten-
Leur. Het is een wijk met veel groenzones, diverse speeltuintjes, een 
brede school, bushaltes, een gezondheidscentrum en een 
sportschool. Keenseweg 123 is centraal gelegen nabij recreatieplas 
de Westpolderplas, de gezellige jachthaven en het karakteristieke 
centrum van Leur met een divers winkelaanbod.









Algemeen:

Oplevering in overleg

Keuken 2020

Badkamer 2017

CV-ketel 2011



















































> Plattegrond Begane grond



> Plattegrond Begane grond 3D



> Plattegrond Eerste verdieping



> Plattegrond eerste verdieping 3D



> Plattegrond Tweede verdieping



> Plattegrond Tweede verdieping 3D



> Plattegrond Berging



> Plattegrond Berging 3D



> Kadaster Ontdek het perceel...

van Keenseweg 123



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

De geliefde woonwijk De Keen is gelegen aan de 
noordkant van Etten-Leur. Het is een wijk met veel 
groenzones, diverse speeltuintjes, een brede 
school, bushaltes, een gezondheidscentrum en een 
sportschool. Keenseweg 123 is centraal gelegen 
nabij recreatieplas de Westpolderplas, de gezellige 
jachthaven en het karakteristieke centrum van Leur 
met een divers winkelaanbod.



> 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 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 (in keuken) 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

vandaanmakelaardij.nl/
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