
TWEELINGEN 20, ELST

€ 395.000 k.k.

www.tweelingen20.nl



Tweelingen 20, Elst

Deze zo goed als nieuwe ééngezinswoning ligt in "Vierslag", het jongste deel van de nieuwbouwwijk
Westeraam.

Met een bouwjaar van 2017 is deze woning natuurlijk direkt instapklaar, en ook klaar voor de toekomst.
Optimaal geïsoleerd, met vloerverwarming op twee verdiepingen. Met zonnepanelen, en een tuin op het
zonnige zuiden met berging en achterom.

Er zijn momenteel 3 slaapkamers, maar desgewenst zijn er nog 2 bij te maken door het indelen van de
enorme zolder.

Voor deze woning is een unieke website (tweelingen20.nl) beschikbaar waarop je o.a. fullscreen foto’s kunt
bekijken en alle documentatie (zoals de brochure) kunt downloaden.

Indeling:
Ruime hal met meterkast en toilet. De woonkamer is aan de achterkant gelegen, met dubbele tuindeuren en
een handige berg-/voorraadkast onder de trap. Aan de voorzijde ligt de open keuken, met een
hoekkeukenblok en v.v. een gaskookplaat, afzuigkap, koelkast, combi-oven/magnetron en een vaatwasser.

1e verdieping:
Overloop, 3 grote slaapkamers waarvan de grootste ook een inloopkast heeft. Ook de badkamer is ruim, met
een douche, toilet en wastafel.

2e verdieping:
Enorme zolderetage met een dakvenster, cv-ketel en wasmachine-aansluiting. De mogelijkheden hier zijn
enorm. Er zijn 1 of 2 slaapkamers te maken, met een dakkapel of extra dakvensters, en desgewenst nog met
een vliering.

Algemeen:
Kunststof ramen en kozijnen rondom met HR++ glas.
Prettige en heel kindvriendelijke woonomgeving.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 395.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2017
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 130 m2

Externe Bergruimte 5 m2

Perceeloppervlakte 143 m2

Inhoud 464 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder

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

Energie

Definitief energielabel A

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

Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel HR gas gestookt uit 2017, eigendom

Kadastrale gegevens

Elst N 4382
Oppervlakte 143 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 53 m2 (9.5m diep en 5.6m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuiden

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Plattegrond









Plattegrond 3D









Kaart van het Kadaster



Lijst van zaken











Vragenlijst woning
































