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> Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 695.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, villa, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1996

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Schilddak

Isolatievormen Dubbel glas

Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 453 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 230 m²

Inhoud 680 m³

Oppervlakte externe bergruimte 12 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 6 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 2

 

Tuin

Type Achtertuin



> Kenmerken

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Noorden

Heeft een achterom Ja

Staat Gebouwd onder architectuur

Tuin 2 - Type Voortuin

Tuin 2 - Oriëntering Zuiden

Tuin 2 - Staat Gebouwd onder architectuur

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2017

Combiketel Ja

Eigendom Huur

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 1

Warm water CV-ketel

Elektrische boiler

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft een alarm Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een dakraam Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond



“Kom binnenkijken!”



> Omschrijving
Wauw, dit huis heeft echt alles! Maar liefst 230m² wonen, een sfeervolle 
woonkamer met twee erkers en een prachtige gashaard, luxe Bulthaup 
keuken, 4 royale slaapkamers, een super de luxe badkamer en een master 
bedroom met eigen badkamer en inloopkast. En wat dacht je van die 
fantastische tuin? Ook praktijk of werken aan huis is mogelijk want de 
voormalige garage is verbouwd naar een prachtige kantoorruimte. 
Nieuwsgierig? We leiden je graag eens rond!




Begane grond:




Entree met toegang tot de meterkast, toilet met fonteintje, garderobe, de 
trapopgang naar boven en de woonkamer. De sfeervolle woonkamer is een 
heerlijke ruimte met 2 erkers, een gashaard en een mooie houten vloer 
(afzelia). 

De Bulthaup keuken is voorzien van een 5-pits gasfornuis met wokbrander, 
rvs afzuigkap, vaatwasser en oven. In de bijkeuken is ruimte voor een grote 
koelkast en vriezer. Daarnaast biedt de bijkeuken ook een hoop 
opbergruimte.




Vanuit de bijkeuken komen we in de voormalige garage. Hier is een 
kantoorruimte gerealiseerd met een lichtkoepel en schuifpui naar de oprit.. 
Ideaal voor het thuiswerken of een praktijk aan huis. Ook slapen op de 
begane grond is een optie.




Eerste verdieping:




Hier vinden we 3 ruime slaapkamers, allen voorzien van houten vloer (wilde 
kers).

Slaapkamer 1: ca. 5.20m x 3.78m

Slaapkamer 2: ca. 4.10m x 3.78m

Slaapkamer 3: ca. 3.60m x 3.47m




De badkamer is voorzien van een vrijstaand ligbad, inloopdouche en 
dubbele wastafel. Op de vloer ligt een grijze vloertegel en de wanden zijn 
gedeeltelijk afgewerkt met marmerlook voor een luxe uitstraling.

Het toilet is separaat en voorzien van fonteintje.







Tweede verdieping:




Hier vinden we een droom van een master bedroom! Met een eigen 
douche, dubbele wastafel en een gigantische inloopkast. 




De aansluitingen voor de wasmachine en de cv-ketel (2017) bevinden 
zich in een aparte ruimte zodat ze mooi weggewerkt zijn.




Tuin:




De schitterend aangelegde achtertuin geeft je onmiddellijk het gevoel 
van vakantie. Hier kun je heerlijk van het zonnetje genieten en 
barbecueën in de loungehoek. De tuin is gelegen op het noorden en 
beschikt over een houten berging voorzien van elektra.




Algemeen:

Oplevering in overleg

Volledig voorzien van kunststof kozijnen (Weru)

CV-ketel 2017











































































> 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 Jaap Edenlaan 3



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

aan de rand van een kleinschalig villapark, gunstig 
gelegen ten opzichte van winkels, scholen en 
uitvalswegen.



> 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

- Koelkast met klimaatkast bijkeuken X

Verlichting, te weten

- Inbouwverlichting / dimmers X

- Opbouwverlichting X



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

(Losse) kasten, legplanken, te weten

- 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

vandaanmakelaardij.nl/

info@vandaanmakelaardij.nl
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