
SUZE GROENEWEGLAAN 2, ELST

€ 500.000 k.k.

www.suzegroeneweglaan2.nl



Suze Groeneweglaan 2, Elst

Instapklaar wonen, in een perfect afgewerkte hoekwoning? Nu dient de mogelijkheid zich aan!

Want dat zijn kwalificaties die zonder meer horen bij deze schitterend verbouwde woning. En dan ligt hij ook
nog eens in de mooie en gewilde woonwijk "Brienenshof", op korte afstand van het centrum en van het NS-
station.

Er zijn veel gebruiksmogelijkheden, zo is desgewenst het aantal slaapkamers makkelijk uit te breiden met
relatief eenvoudige aanpassingen.

De zonligging is perfect, met de tuin op het westen. En dankzij de zo goed als nieuwe overkapping met
berging/hobbyruimte is ook de buitenruimte helemaal af.

Voor deze woning is een unieke website (suzegroeneweglaan2.nl) beschikbaar waarop je o.a. fullscreen
foto’s kunt bekijken en alle documentatie (zoals de brochure) kunt downloaden.

Indeling:
Hal met meterkast en toilet. De woonkamer heeft o.a. een grote erker aan de zijkant en is in totaal 40m²
groot. Dankzij een doordachte verbouwing, waarbij een deel van de voormalige garage bij de woonruimte is
getrokken, is een hele ruime keuken ontstaan. Deze staat in halfopen verbinding met de woonkamer en is
uiteraard voorzien van een luxe en complete inrichting. De bijkeuken is van binnenuit bereikbaar, deze heeft
een praktische bergzolder waar o.a. de cv-ketel is geplaatst.

1e verdieping:
Overloop, grote en speelse masterbedroom van 20m², deze is eventueel in 2 kamers op te delen. In een
voormalige slaapkamer is een grote en luxe badkamer gerealiseerd, met whirlpool, 2 wastafels en een
douche. De oorspronkelijke badkamer is thans als wasruimte in gebruik, daar bevindt zich ook een toilet.

2e verdieping:
Grote overloop met bergruimte achter schuifdeuren en 1 (slaap)kamer. De overloop is groot genoeg om een
extra slaapkamer te maken.

Algemeen:
Hoog luxe- en afwerkingsniveau.
Mede dankzij 14 zonnepanelen en zonneboiler een laag energieverbruik, helemaal van deze tijd.
Gehele benedenverdieping, badkamer en wasruimte v.v. vloerverwarming.
Centraal stofzuigersysteem aanwezig.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 500.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, hoekwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1991
Soort dak Lessenaardak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 139 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 17 m2

Externe Bergruimte 14 m2

Overige inpandige ruimte 5 m2

Perceeloppervlakte 280 m2

Inhoud 502 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 2 aparte toiletten
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 dubbele wastafel en 1 ligbad
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder

Voorzieningen
Alarminstallatie, glasvezel kabel, mechanische
ventilatie, natuurlijke ventilatie, kabel TV en
zonnepanelen

Energie

Definitief energielabel A

Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie, vloerisolatie
en volledig geïsoleerd

Verwarming Cv-ketel, gashaard en vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Nefit HR gas gestookt uit 2014,
eigendom



Kadastrale gegevens

Elst K 4535
Oppervlakte 280 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 98 m2 (8.5m diep en 11.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het westen

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Parkeerplaats
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Kaart van het Kadaster



Lijst van zaken









Plattegrond









Plattegrond 3D









Vragenlijst






























