
HESSENBERGSTRAAT 21, ZETTEN

€ 400.000 k.k.

www.hessenbergstraat21.nl



Hessenbergstraat 21, Zetten

Deze vrijstaande (via de garage geschakelde) woning is fraai op een hoek, én op korte loopafstand van het
dorpscentrum, gelegen.

De grote van binnenuit bereikbare garage van liefst 25 m² is een lust voor de hobbyist of klusser, maar biedt
op zijn minst veel ruimte om spullen op te bergen.

Door de aanwezigheid van een slaapkamer én een badkamer op de begane grond is het hier ook mogelijk om
gelijkvloers te wonen.

De tuin heeft meerdere plekken waar je óf in de zon, óf in de schaduw kunt zitten op hele warme dagen. Op
eigen terrein is daarnaast parkeergelegenheid voor meerdere auto's.

Vanaf 2020 zijn er veel werkzaamheden uitgevoerd, waarbij onder andere een nieuwe dakkapel is geplaatst,
de elektrische installatie is aangepakt en een nieuwe keukeninrichting is aangebracht.

Voor deze woning is een unieke website (hessenbergstraat21.nl) beschikbaar waarop je o.a. fullscreen foto's
kunt bekijken en alle documentatie (o.a. de brochure) kunt downloaden.

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

Indeling:

Begane grond:
Entree, hal met trapopgang, toilet met fonteintje, L-vormige living met veel lichtinval, een zitgedeelte, een
eetgedeelte en een open keuken met een moderne inrichting voorzien van diverse inbouwapparatuur. In de
woonkamer staat een pelletkachel en op de grond ligt een eikenhouten vloer.

De hal geeft ook toegang tot een kleine badkamer met een douche, en een zeer recent gemaakte
slaapkamer. De slaapkamer staat weer in verbinding met de bijkeuken en de garage.

1e Verdieping:
Overloop, 4 slaapkamers, waarvan 1 met een deur naar het dakterras.

Deze verdieping heeft aan de achterzijde een brede dakkapel en dakramen aan de voorzijde. De mogelijkheid
is aanwezig om 1 van de slaapkamers te verbouwen tot badkamer.

Via een vlizotrap op de overloop is een bevloerde vliering bereikbaar.

Algemene informatie:
- Dakisolatie, grotendeels isolerende beglazing;
- Centrale verwarming met combiketel (Nefit; 2020).



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 400.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, geschakelde woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1959
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 111 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 18 m2

Externe Bergruimte 12 m2

Overige inpandige ruimte 25 m2

Perceeloppervlakte 327 m2

Inhoud 495 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (5 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen Douche
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een vliering
Voorzieningen Dakraam en kabel TV

Energie

Definitief energielabel F
Isolatie Dakisolatie en grotendeels dubbelglas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Nefit HR gas gestookt uit 2020,
eigendom

Kadastrale gegevens

Zetten B 2272
Oppervlakte 327 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In woonwijk
Tuin Voortuin en zijtuin
Voortuin 140 m2 (8m diep en 17.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het oosten
Balkon/dakterras Dakterras aanwezig

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen
Capaciteit 1 auto
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Kaart van het Kadaster



Lijst van zaken









Plattegrond







Plattegrond 3D







Vragenlijst
































