
MAAGD 43, ELST

€ 599.000 k.k.

www.maagd43.nl



Maagd 43, Elst

Deze zo goed als nieuwe, uitgebouwde 2-onder-1-kap woning heeft het allemaal. Hij is fantastisch gelegen,
aan de rand van "Westeraam", met vrij uitzicht aan de voorzijde.
Maar er is natuurlijk veel meer!

Zo beschikt deze zeer ruime woning over maar liefst 5 ruime slaapkamers, mede dankzij de in 2021 volledig
afgewerkte en ingedeelde zolder, met een grote dakkapel aan de achterzijde en een Luxbox (in feite ook een
dakkapel) aan de voorzijde. Dit levert 2 prachtige kamers op, met daarboven ook een grote bergvliering. De
woning beschikt over een garage met elektrisch bedienbare sectionaaldeur, een eigen oprit en een zonnige
tuin (op het westen gelegen) met overkapping.

Er is nog veel meer over deze woning te vertellen, en dat doen we dan ook met plezier. We nodigen je graag
uit voor een bezichtiging, overtuig jezelf en kom kijken!

Voor deze woning is een unieke website (maagd43.nl) beschikbaar waarop je o.a. fullscreen foto’s kunt
bekijken en alle documentatie (zoals de brochure) kunt downloaden.

Indeling:
Entree met toilet, 2 ruime opbergkasten en toegang tot de meterkast. De woonkamer is L-vormig met het
zitgedeelte aan de voorzijde, van waaruit genoten kan worden van het schitterende uitzicht. Aan de
achterzijde ligt de maximaal uitgebouwde woonkeuken, voorzien van een zeer complete inrichting en een
groot kookeiland met Bora inductiekookplaat.

1e verdieping:
Overloop en 3 slaapkamers, deze zijn 16, 11 en 10m2 groot. De badkamer is compleet en eigentijds
uitgevoerd met een ligbad, inloopdouche, toilet en dubbele wastafel met verwarmde spiegel.

2e verdieping:
Lichte overloop door groot dakraam met wasmachine- en wasdrogeraansluiting, De 2 prachtige kamers
hebben een Luxbox aan de voorzijde en dakkapel aan de achterzijde, beiden over de volledige breedte van de
woning. Vanuit de overloop is met een vlizotrap de bergvliering bereikbaar.

Algemeen:
Vrij uitzicht aan de voorzijde.
Ligt aan autoluwe straat.
Alle kozijnen en ramen van kunststof en met HR++ beglazing.
Begane grond, 1e en 2e verdieping v.v. vloerverwarming.
Zéér energiezuinige woning, energielabel A.
4 zonnepanelen aanwezig.
Intergas HR combiketel.
Beide trappen recent gerenoveerd en schitterend afgewerkt.
Hoog afwerkingsniveau en zorgvuldig bewoond, met recht direct instapklaar.



Kenmerken

Overdracht

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

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2017
Soort dak Schilddak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 165 m2

Overige inpandige ruimte 19 m2

Perceeloppervlakte 225 m2

Inhoud 666 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (5 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

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

Aantal woonlagen 3 woonlagen en een vliering

Voorzieningen Dakraam, glasvezel kabel, mechanische ventilatie en
zonnepanelen

Energie

Definitief energielabel A

Isolatie Dakisolatie, HR-glas, muurisolatie, vloerisolatie en
volledig geïsoleerd

Verwarming Cv-ketel en vloerverwarming geheel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Intergas HR gas gestookt uit 2017,
eigendom

Kadastrale gegevens

Elst N 4405
Oppervlakte 225 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk en vrij uitzicht
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 77 m2 (8.5m diep en 9m breed)
Ligging tuin Gelegen op het westen

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra
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Plattegrond











Plattegrond 3D











Kadastrale kaart



Lijst van zaken









Vragenlijst






























