
Puccinistraat 21
Capelle aan den IJssel



Algemeen
Puccinistraat 21 Capelle aan den IJssel, is een drive-In videwoning. Dit suggereert al direct dat deze
woning  een niet alledaagse indeling heeft en dat is zeker het geval!

Stoere afwerking met industriële tinten echt een woning die er tussenuit springt. Heerlijke woonkeuken
aangrenzend aan een ruim terras met uitzicht over het water. Door de vide komt de woning extra ruim
over en is er een fijne licht inval! Check de VR presentatie van de woning (op Funda 3D Tour of  op
onze eigen website) om een perfect beeld te krijgen van de indeling. Neem uiteraard gerust contact op
voor het maken van een bezichtigingsafspraak.

Puccinistraat is centraal gelegen, aangrenzend aan winkelcentrum "Puccinipassage" daardoor is de
supermarkt, groenteboer, bakker etc. letterlijk op loopafstand. Ook overige faciliteiten zijn op korte
afstand van de woning.



Indeling

Begane grond:

Entree/hal met toegang tot de garage, meterkast, trapkast  en de trapopgang naar de eerste verdieping. De
garage is opgesplitst in berging en garage. In het bergingsgedeelte staat de infrarood sauna. Aan de
achterzijde van de woning de woonkeuken, zeer ruime keuken met diverse inbouwapparatuur middels een
schuifpui toegang tot het buitenterras.

Vanuit de hal is de eerste etage bereikbaar via de "normale" trapopgang, vanuit de woonkeuken is er een
metalen trapopgang door de vide naar de woonkamer.

Eerste verdieping:

Middels een vide is er mooie licht inval in de woonkamer en de woonkeuken. Door de vide is er ook echt
contact tussen woonkeuken en woonkamer. Woonkamer is ruim ca. 40m2

En suite een werkkamer gerealiseerd, ca 2.76 x 2.62m aan de voorzijde van de woning.

Toilet: geheel betegeld. voorzien van een staand closet en een fonteintje.

Tweede verdieping:

De overloop, badkamer en  2 slaapkamers. Overloop voorzien van een dakraam.

Slaapkamer 1: aan de achterzijde van de woning, ca. 3 x 5.40m voorzien van airconditioning.  Vanuit
slaapkamer 1 middels een schuifpui toegang tot een royaal dakterras  ca. 15m2

Slaapkamer 2, gelegen aan de voorzijde en voorzien van elektrisch rolluik afmetingen ca. 3.14x2.85m

Badkamer: Modern afgewerkte badkamer, voorzien van toilet, wastafelmeubel en inloopdouche.

Witgoed/cv-ruimte, voorzien van een tegelvloer, opstelling Cv-ketel, mechanische ventilatie-unit en
wasmachineaansluiting.

Tuin:

Voortuin (ca. 5.00 x 4.80), voorzien van bestrating en een parkeerplaats.









BEKIJK DE WONING IN VR / 3 D
SCAN DEZE CODE MET DE MOBIELE TELEFOON
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 10 maart 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Capelle aan den IJssel
E
1896

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Huizen010




