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> Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 550.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2008

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Isolatievormen Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 329 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 161 m²

Inhoud 661 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

23 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

21 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 



> Kenmerken

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Noorden

Staat Gebouwd onder architectuur

Tuin 2 - Type Voortuin

Tuin 2 - Oriëntering Zuiden

Tuin 2 - Staat Prachtig aangelegd

 

Uitrusting

Verwarmingssysteem Vloerverwarming

Warmtepomp

Warmterecuperatiesysteem

Parkeergelegenheid Aangebouwde stenen garage

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Heeft een schuifpui Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond



“Kom binnenkijken!”



> Omschrijving
Wauw, wat een juweeltje! Deze vrijstaande woning met garage aan het 
Landjuweel beschikt over een fantastische woonkamer met open keuken, 
een zeer royale badkamer en 3 slaapkamers op de eerste verdieping en een 
droom van een master bedroom mét dakterras op de tweede verdieping! 
Gelegen aan het Schoenmakerspark in het geliefde Schoenmakershoek. 
Keurig onderhouden en supercomfortabel en energiezuinig dankzij de 
warmtepomp. Nieuwsgierig? We leiden je graag eens rond!




Begane grond




Entree met toegang tot het toilet voorzien van fonteintje, de meterkast (12 
gr 4 al), de trapopgang naar boven en de woonkamer. 

De woonkamer is heerlijk licht dankzij de grote schuifpui en biedt een 
prachtig zicht op de sfeervolle achtertuin. Op de wanden zit een behang en 
de vloer is afgewerkt met een pvc met houtstructuur.




De keuken (Siematic) is aan de voorzijde geplaatst en voorzien van een 4-
pits inductiekookplaat, combi-oven, vaatwasser en koffieapparaat. Via de 
openslaande deuren stap je zo de voortuin in waar je een mooi uitzicht 
hebt op het Schoenmakerspark.




Eerste verdieping




Overloop met toegang tot 3 slaapkamers, de ruime badkamer en een 
separaat toilet met fonteintje.

Slaapkamer 1: ca. 5.72mx 2.94m, gelegen aan de voorzijde , afgewerkt met 
vloerbedekking en behang.

Slaapkamer 2: ca. 3.25m x 4.44m, gelegen aan de achterzijde, afgewerkt 
met vloerbedekking en behang.

Slaapkamer 3: ca. 2.37m x 2.52m,  gelegen aan de achterzijde, afgewerkt 
met vloerbedekking en behang.




De badkamer is volledig betegeld en voorzien van een ligbad, douche, 
dubbele wastafel, vloerverwarming en een verwarmde muur.


















Tweede verdieping 

Overloop met toegang tot de master bedroom, het dakterras en de 
wasruimte. Hier vinden we ook de opstelplaats voor de WTW-unit.

Slaapkamer 4: ca. 6.71m x 5.72m, afgewerkt met vloerbedekking en 
behang en een mooie opstelling met hoofdeinde en kastruimte 
daarachter. Vanuit deze slaapkamer is er ook toegang tot het 
dakterras.




Tuin

De tuin is onder architectuur aangelegd en voorzien van meerdere 
terrassen en verlichting.

De garage is vanuit de tuin bereikbaar en beschikt over elektra en een 
elektrische deur. HIer vinden we ook de opstelplaats voor de 
warmtepomp.




Algemeen:

Oplevering in overleg

Energiezuinig dankzij warmtepomp en WTW

Volledig voorzien van kunststof kozijnen en HR++ glas











































> Plattegrond Begane grond



> Plattegrond Begane grond 3D



> Plattegrond Eerste verdieping



> Plattegrond Eerste verdieping 3D



> Plattegrond Tweede verdieping



> Plattegrond Tweede verdieping 3D



> Kadaster Ontdek het perceel...

van Landjuweel 53



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

In de geliefde wijk Schoenmakershoek Op 
loopafstand van scholen en voorzieningen en met 
het prachtige Schoenmakerspark in je voortuin!



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder 
tahoma box

X

Tuinhuis/buitenberging X

Vijver X

Broeikas X

Vlaggenmast X

loungeset +tafel+stoelen X

 

Woning

Alarminstallatie X

Schotel/antenne X

Brievenbus

(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 (muv rolgordijn woonkamer) X

- Vitrages X



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

- Jaloezieën / lamellen X

Vloerdecoratie, te weten

- Vloerbedekking / linoleum

- parketvloer/laminaat

Warmwatervoorziening / CV

- CV met toebehoren Warmtepomp X

- Close-in boiler X

- Geiser X

- Thermostaat

- 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



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

- Opbouwverlichting X

- Lampen keuken en woonkamer X

(Losse) kasten, legplanken, te weten

- Losse kast(en) X

- Boeken/legplanken X

- Werkbank in schuur / garage X

- Vast bureau X

- Spiegelwanden X

- Kasten tweede verdieping 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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info@vandaanmakelaardij.nl

vanDaan Makelaardij

Lichttorenhoofd 5

4871CA  ETTEN-LEUR


