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Visstee 2, Elst

Vrijstaand én betaalbaar wonen aan de rand van het centrum van Elst? Het kan, want met veel enthousiasme
bieden wij een woning aan op een lokatie waar maar heel zelden iets te koop komt.

Bovendien biedt deze woning diverse interessante gebruiksmogelijkheden. Er is een slaapkamer op de
begane grond, dus levensloopbestendig wonen is mogelijk. Maar ook voor gezinnen is het geschikt, want er
zijn 3 slaapkamers boven.
En wat te denken van een dubbele garage, zeer riant parkeren op eigen erf, een tuin op het zuiden met veel
privacy en een groot dakterras?

De ligging is geweldig, op loopafstand van het gezellige centrum, maar toch prettig rustig. Het bouwjaar is
1992, de woonoppervlakte (exclusief garage en dakterras) is 132m2 groot en het perceel 537m2.

Voor deze woning is een unieke website (visstee2.nl) beschikbaar waarop je o.a. fullscreen foto’s kunt
bekijken en alle documentatie (zoals de brochure) kunt downloaden.

Indeling:
Mooie, ruime hal met vide, toilet en meterkast. De slaapkamer is vanuit de hal bereikbaar. Aan de voorzijde
ligt de woonkamer, met een oppervlakte van 30m2 en met ramen aan 3 zijden, waardoor je een hele prettige
lichtinval hebt. De open keuken is 17m2 groot en is v.v. een kwaliteitskeuken van het merk Alno, met
complete inbouwapparatuur.

Via de keuken is de dubbele garage bereikbaar. Deze is geïsoleerd, verwarmd, met twee elektrische deuren
én met een afsluitbare bijkeuken aan de achterzijde.

Bordestrap naar verdieping:
Overloop en 3 slaapkamers, waarvan er één uit 2 delen bestaat. Deze kamer heeft ook een dakkapel, en een
toegangsdeur naar een zonnig dakterras van maar liefst 48m2.
De badkamer is ruim, en heel compleet. Je vindt hier een ligbad, douchecabine, toilet en een wastafel met
meubel.

Algemeen:
Dak-, muur- en vloerisolatie, gehele woning dubbel glas.
Woonkamer en 3 slaapkamers v.v. airconditioning.
Goede staat van onderhoud, buitenschilderwerk in 2020 professioneel uitgevoerd.
Houten berging met overkapping achterin de tuin.
Nefit HR-combiketel (2011).



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 599.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1992
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 132 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 48 m2

Overige inpandige ruimte 46 m2

Perceeloppervlakte 537 m2

Inhoud 616 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 ligbad, 1 toilet, 1 wastafel en 1
wastafelmeubel

Aantal woonlagen 2 woonlagen

Voorzieningen Airconditioning, dakraam, glasvezel kabel, natuurlijke
ventilatie, rolluiken en kabel TV

Energie

Definitief energielabel B
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Nefit HR gas gestookt uit 2011,
eigendom



Kadastrale gegevens

Elst K 6548
Oppervlakte 537 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in centrum
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 150 m2 (12.5m diep en 12m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuiden
Balkon/dakterras Dakterras aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen
Capaciteit 2 auto's

Voorzieningen Met elektrische deur, voorzien van elektra, voorzien
van verwarming en voorzien van water

Isolatie Muurisolatie
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Kadastrale kaart



Lijst van zaken









Plattegrond





Plattegrond 3D





Vragenlijst






























