
ZOETENDAAL 191, ELST

€ 335.000 k.k.

www.zoetendaal191.nl



Zoetendaal 191, Elst

Heb je geen zin en/of tijd om een woning helemaal te verbouwen? Kom dan zeker kijken bij deze
tussenwoning met een carport, berging en zonnige bijna 11 meter diepe tuin op het zonnige zuiden.

De kozijnen, ramen en deuren zijn allemaal vervangen (kunststof). Ook de keuken, de badkamer en het toilet
zijn professioneel gemoderniseerd en uitgevoerd in neutrale kleurstellingen.

Duurzaamheid wordt in deze tijd een steeds belangrijker punt. Daar is ook werk van gemaakt, want de
woning is voorzien van isolerende beglazing. Daarnaast zijn er in 2019 zonnepanelen (11 x) aangebracht, die
samen circa 3.500 kWh aan stroom opleveren. Dit heeft als resultaat een keurig energielabel B.

Op korte loopafstand bevinden zich een basisschool, een middelbare school, een sportschool en bushaltes.
Ook dorpscentrum met (speciaal)winkels en gezellige horeca is binnen enkele minuten te bereiken.

Voor deze woning is een unieke website (zoetendaal191.nl) beschikbaar waarop je o.a. fullscreen foto's kunt
bekijken en alle documentatie (o.a. de brochure) kunt downloaden.

Kom gerust kijken, dus neem contact met ons kantoor op voor een afspraak.

Indeling:

Begane grond:
Entree, hal met trapopgang, provisiekast en een modern toilet met een wandcloset en fonteintje. De
tuingerichte woonkamer heeft een 4 meter brede schuifpui en een convectorput. De inrichting van de open
keuken is modern (2019) en voorzien van een Bora inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigunit, combi-
oven, koelkast, vaatwasser, plintverwarming en een close-in boiler.

1e verdieping:
Overloop, 2 grote slaapkamers, werkkamer, moderne badkamer met vloerverwarming, een douche, 2e
wandcloset, wastafelmeubel, wandkast en een designradiator. Op deze verdieping kan een 3e slaapkamer
worden gemaakt.

Via een vaste trap naar de 2e Verdieping:
Voorzolder met een Velux kunststof dakraam, bergruimte, aansluiting voor de wasmachine en opstelling van
de c.v. ketel. De grote zolderkamer heeft een kunststof Velux dakraam, bergruimte en een wastafelmeubel.

Aanvullende informatie:
- Centrale verwarming met combiketel (Nefit HR; 1997);
- De achtergevel van de woning is in 2020 opnieuw gevoegd;
- Het dak van de carport is in 2020 vervangen;
- Buitenkranen aan zowel de voor- als de achterzijde;
- Buitenzonwering.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 335.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1976
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 121 m2

Externe Bergruimte 10 m2

Perceeloppervlakte 156 m2

Inhoud 425 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 apart toilet
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder

Voorzieningen Buitenzonwering, dakraam, natuurlijke ventilatie,
schuifpui, kabel TV en zonnepanelen

Energie

Definitief energielabel B
Isolatie Dakisolatie en HR-glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Nefit HR gas gestookt uit 1997,
eigendom



Kadastrale gegevens

Elst K 2848 Resultaat
Oppervlakte Elst K 2848 143 m2

Omvang Elst K 2848 Geheel perceel
Eigendomssituatie Elst K 2848 Volle eigendom
Elst K 5240 Resultaat
Oppervlakte Elst K 5240 13 m2

Omvang Elst K 5240 Geheel perceel
Eigendomssituatie Elst K 5240 Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging In woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 55 m2 (11m diep en 5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuiden

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Carport
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Kaart van het Kadaster



Lijst van zaken









Plattegrond









Plattegrond 3D









Vragenlijst woning


































