
GALGEPLEK 23, ELST

€ 499.000 k.k.

www.galgeplek23.nl



Galgeplek 23, Elst

Met veel enthousiasme bieden wij deze, in één van de meest geliefde wijken van Elst gelegen, helft van een
dubbel woonhuis met oprit en garage aan.

De uitgebouwde woonkamer, de bijkeuken, de inpandige garage én 2 badkamers zorgen voor veel ruimte en
gebruiksgemak. Het fraaie plaatje wordt compleet gemaakt door de circa 12 meter diepe, op het zonnige
zuid / oosten.

Aan het einde van de straat loop je een wandelpark in, waarna je vervolgens binnen minuten het gezellige
dorpscentrum met alle voorzieningen bereikt.

De woning is goed onderhouden en afgewerkt met luxe materialen. Ook parkeren op eigen terrein is goed
verzorgd, want je kunt 2 auto's kwijt.

Enthousiast geworden? Neem dan contact met ons kantoor op voor een bezichtiging, je bent van harte
welkom.

Voor deze woning is een unieke website (galgeplek23.nl) beschikbaar waarop je o.a. fullscreen foto’s kunt
bekijken en alle documentatie (zoals de brochure) kunt downloaden.

Indeling:
Entree, hal met meterkast, modern toilet met wandcloset en fonteintje, tuingerichte woonkamer (43 m²) met
een eet- en een zitgedeelte en de trapopgang. Via de woonkamer kom je in de bijkeuken, die weer in
verbinding staat met de verwarmde garage. De straatgerichte keuken heeft een luxe Siematic inrichting met
granieten werkblad en ingebouwde apparatuur (koelkast, vriezer, vaatwasser, inductiekookplaat, afzuigkap
en een combi-oven).

De woonkamer heeft een grote schuifpui, een granieten schouw met gashaard, een marmeren vloer en
airconditioning.

1e Verdieping:
Overloop, 3 slaapkamers van 13 m² (met airconditioning), 12 m² (met een wastafel) en 6 m². De luxe
badkamer heeft een whirlpool ligbad / douche combinatie, een 2e wandcloset, een wandmeubel en een
wastafelmeubel.

Via een vaste trap naar de 2e verdieping:
Overloop met opstelling van de c.v. ketel, 2e moderne badkamer met een douche en een wastafelmeubel, 4e
(slaap)kamer met een nieuw dakvenster en bergruimte.

Aanvullende informatie:
- Centrale verwarming met combiketel (Remeha; 2019);
- De garage heeft een lichtkoepel en een sectionaaldeur;
- Schilderwerk buitenzijde 2020;
- Alarminstallatie;
- De groepenkast van de elektrische installatie is vernieuwd;
- Buitenzonwering (2020) en diverse screens.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 499.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, geschakelde 2-onder-1-
kapwoning

Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1980
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 136 m2

Overige inpandige ruimte 17 m2

Perceeloppervlakte 246 m2

Inhoud 529 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder

Voorzieningen
Airconditioning, alarminstallatie, buitenzonwering,
dakraam, glasvezel kabel, rookkanaal, schuifpui en
kabel TV

Energie

Isolatie Dakisolatie, dubbel glas en muurisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel en elektrische boiler eigendom
Type ketel Combiketel Remeha gas gestookt uit 2019, eigendom

Kadastrale gegevens

Elst K 2995
Oppervlakte 246 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 96 m2 (12m diep en 8m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidoosten

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra en voorzien van verwarming
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Kadastrale kaart



Lijst van zaken









Plattegrond







Plattegrond 3D







Vragenlijst
































