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Keurig onderhouden woning en qua indeling zijn deze zeer leuk!  Doordat er 5 niveaus zijn komt deze
woning veel ruimer over als dat de cijfers doen vermoeden.   Voorzien van 3 ruime slaapkamers, een
heerlijk zonnige tuin en een privé parkeerplaats.

Scheldedal is gelegen in een rustige woonwijk en op loopafstand van het winkelcentrum "De Terp".
Overige voorzieningen als openbaarvervoer en uitvalswegen zijn ook op korte afstand van de woning.

Reden genoeg om een afspraak te maken!



Indeling

Begane grond (Niveau 0)

Entree vanaf de parkeerplaats in de berging. In deze berging een vaste kast, wasmachine- en
drogeraansluiting en toegang naar de hal. Vanuit de hal, middels een trap, toegang tot de woonkamer.
Tevens middels een luik in de hal toegang tot de kruipruimte, deze kruipruimte is door de huidige
eigenaar zo gemaakt dat er een zee van opbergruimte is ontstaan..

Woonkamer (Niveau 1)

Speelse woonkamer. uitlopend in een punt, voorzien van een plavuizenvloer en een openhaard. Vanuit
de woonkamer toegang tot de tuin. Trapverbinding naar niveau 2, de woonkeuken.

Niveau 2:

(Hoofd) Entree, hal, toilet en woonkeuken.

Ruime woonkeuken, keuken in U opstelling, plaats voldoende voor een grote 6 persoons eettafel.
Keuken voorzien van inbouw apparatuur, vaatwasser, stoomoven, combi-oven, koelvries combi etc..
Toilet netjes betegeld voorzien van fontein en staand closet.

Niveau 3:

Op dit niveau 1 slaapkamers  en een dakterras. Slaapkamer 1 , ca. 4.85 x 3.51, waar vanuit toegang
naar het dakterras. Deze slaapkamer is tevens voorzien van airconditioning.

Niveau 4:

Overloop met toegang tot de badkamer en slaapkamer 2 en 3 en de berging met de berging met de CV
ketel.

Slaapkamer 2: ca. 2.73 x 4.00m aan de voorzijde van de woning

Slaapkamer 3: ca. 2.07x 4.00m  aan de voorzijde van de woning

Badkamer: voorzien van ligbad, toilet, wastafelmeubel en doucheruimte. Keurig afgewerkt en tevens
voorzien van een elektrisch bedienbaar dakraam.









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