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Algemeen

Ruime en moderne eengezinswoning voorzien van 4 slaapkamers! In 2013 is deze woning volledig
voorzien van kunststof kozijnen met dubbelglas en horren, in 2020 is de keuken vernieuwd en 2021 de
badkamer.

De Mauritsstraat is gelegen in de buurt Oostendam, dit is zeer kindvriendelijke en rustige buurt met relatief
veel gezinnen. De woning is goed bereikbaar en op korte afstand van diverse faciliteiten:

- Bushalte 320m

- Supermarkt 90m "De Schoof"

- Basisschool 290m

- Voorgezetonderwijs 2.89km

- Snelweg afrit op ca 1.4 km

Wil je graag naar eengezinswoning verhuizen maar geen zin om te verbouwen? Maak een afspraak voor
een bezichtiging, je hebt de juiste woning gevonden!





Indeling
Begane grond:

Voortuin:

Netjes aangelegde, ruime voortuin. 6,90 diep, 600 breed. Zuid-Oost georiënteerd.

Entree/hal met meterkast, toiletruimte met wandcloset en fontein, vaste kast en trapopgang naar de etage.

Woonkamer:

Zowel aan de voor- als achterzijde van de woning is zonwering aanwezig. Zeer lichte woonkamer en
moderne open keuken in U-opstelling, voorzien van inductiekookplaat, combi-magnetron, koelkast, vriezer,
vaatwasser en Quooker. Keuken is vernieuwd in 2020.

Tuin:

Vanuit de keuken heeft u toegang tot de achtertuin. Keurig aangelegde achtertuin met daarin een vrijstaande
stenenberging. ca 8x6m, Noord-West georiënteerd.

Etage:

Overloop met toegang tot alle vertrekken op de etage:

De geheel betegelde moderne badkamer met inloopdouche en wastafelmeubel vernieuwd 2021. Slaapkamer 1
(ca. 14 m²) aan de voorzijde, met toegang het balkon. Slaapkamer 2  (ca. 11 m²) aan de achterzijde van de
woning.  De slaapkamer 3  (ca. 5 m²) aan de achterzijde.  Separaat toilet en vaste kast.

De trapopgang naar de zolder etage.

Zolderetage:

Ruime voorzolder met dakraam, cv-installatie  en aansluiting voor wasmachine en droger. Genoeg bergruimte
achter de knieschotten.

Dankzij de dakkapel, aan de voorzijde, is er op de zolder een ruime slaapkamer.

De woning is in 2013 volledig gemoderniseerd. Volledig voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas en
horren. Badkamer is in 2021 gedaan en de keuken in 2020.















BEKIJK DE WONING IN VR / 3 D
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