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> Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 550.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1961

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Muurisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 374 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 183 m²

Inhoud 637 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

18 m²

Oppervlakte externe bergruimte 6 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

25 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 4

Aantal kamers 7 (waarvan 5 slaapkamers)

Aantal badkamers 1



> Kenmerken

 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Zuiden

Staat Goed onderhouden

Tuin 2 - Type Voortuin

Tuin 2 - Oriëntering Noorden

Tuin 2 - Staat Goed onderhouden

 

Energieverbruik

Energielabel E

 

CV ketel

CV ketel Nefit Ecomline HR

Warmtebron Gas

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Gashaard

Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Parkeergelegenheid Aangebouwde stenen garage

Tuin aanwezig Ja



> Kenmerken

Heeft een garage Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Eigendom Eigen grond



“Kom binnenkijken!”



> Omschrijving
Ben jij op zoek naar een ruime twee onder een-kapwoning met garage op 
een mooi plekje nabij het centrum van Etten-Leur? Dan zou ik hier zeker 
een kijkje komen nemen! Achter de Molen 34 is over de volle breedte 
uitgebouwd en beschikt over een gezellige woonkamer, geweldige 
woonkeuken, bijkeuken, maar liefst 5 ruime slaapkamers, een tuin op het 
zuiden en een werkkamer op de begane grond! Ideaal voor thuiswerken of 
praktijk aan huis!

Nieuwsgierig? We leiden je graag eens rond!




Begane grond:




Entree met toegang tot het toilet voorzien van fonteintje, de trapopgang 
naar boven, de kelder en de woonkamer.De royale woonkamer van ca. 
53m² met laminaatvloer, gashaard en vele raampartijen biedt veel 
leefruimte, gezelligheid en licht.







De woonkeuken is over de volle breedte uitgebouwd. Deze is uitgevoerd in 
echt hout, gecombineerd met een granieten werkblad en is werkelijk van 
alle gemakken voorzien. Zo heb je de beschikking over een combi-oven, 
hete luchtoven en een stoomoven (alle drie Miele), een 5-pits 
inductiekookplaat, een vaatwasser en een Quooker. Dankzij de royale 
lichtkoepel heb je een mooie lichtinval, en de tegelvloer is voorzien van 
elektrische vloerverwarming. 

Via de openslaande deuren stap je zo de heerlijke tuin in en onder de 
overkapping kun je tot in de late uurtjes van de rust en privacy van je tuin 
genieten.




Aansluitend vinden we de praktische bijkeuken. Deze is voorzien van een 
werkblad met spoelbak, de aansluitingen voor de wasapparatuur en een 
toilet. Via de bijkeuken kun je naar de voorgelegen berging of naar de 
achtergelegen werkruimte. 















Eerste verdieping:




Hier vinden we 3 ruime slaapkamers, allen voorzien van een 
laminaatvloer en inbouwkasten, en de badkamer. 




Slaapkamer 1: ca. 4.08m x 2.98m, gelegen aan de voorzijde.

Slaapkamer 2: ca. 2.81m x 3.96m, gelegen aan de achterzijde.

Slaapkamer 3: ca. 3.12m x 3.49m, gelegen aan de achterzijde.




De badkamer is vergroot door het inpandige balkon erbij te trekken, 
en is voorzien van een ligbad met douche, dubbele wastafel en toilet 
en kunststof kozijnen.




Tweede verdieping:




De tweede verdieping is voorzien van een royale dakkapel. Hier zijn 
momenteel 2 slaapkamers gecreëerd, beiden voorzien van 
inbouwkast en met toegang tot de bergruimte achter de 
knieschotten.




Slaapkamer 4: ca. 4.43m x 3.17m

Slaapkamer 5: ca. 3.24m x 5.50m, in deze kamer zit ook de 
trapopgang.




Tuin:

De tuin is gelegen op het zuiden en biedt veel privacy.  Aan het huis is 
een grote overkapping geplaats, welke je af kunt sluiten met 
automatische screens met zichtvenster. Hierdoor is het altijd 
aangenaam toeven, wat de weersomstandigheden ook zijn.

Achter in de tuin vinden we nog een overkapping met daaraan een 
berging.




Parkeren kan op de eigen oprit, daarnaast is er voldoende openbare 
parkeergelegenheid.




De woning is rustig gelegen maar met alle voorzieningen op 
loopafstand. De wijk beschikt over veel groen, een basisschool en 
winkelpleintje en ook het grote winkelcentrum en het zwembad zijn 
nabij gelegen.


Algemeen:

Oplevering in overleg, bespreekbaar vanaf medio december 2022

Perceel 374 m²

Schilderwerk 2019, gedeeltelijk kunststof kozijnen

Gevels na geïsoleerd met HR++ PS-parels

Elektrische installatie vernieuwd 2016 

Magnetische waterontharder

Sanitair en aanbouw achterzijde woning incl. (bij)keuken, garage, 
kantoor gerealiseerd in 2015-2017















































































> Plattegrond Begane grond



> Plattegrond Begane grond 3D



> Plattegrond Eerste verdieping



> Plattegrond Eerste verdieping 3D



> Plattegrond Tweede verdieping



> Plattegrond Tweede verdieping 3D



> Plattegrond Kelder



> Plattegrond Kelder 3D



> Plattegrond Berging met overkapping



> Plattegrond Berging met overkapping 3D



> Kadaster Ontdek het perceel...

van Achter de Molen 34



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

Heerlijk rustig en in het groen, maar toch centraal 
en nabij alle 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 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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