
BACHSTRAAT 30, ELST

€ 375.000 k.k.

www.bachstraat30.nl



Bachstraat 30, Elst

De fantastische ligging in een hele gewilde woonwijk van Elst is slechts één pluspunt van deze 2-onder-1-
kap woning met tuin, verlengde garage en carport.

Het gezellige centrum van Elst ligt op loopafstand, maar ook het NS-station en diverse bushaltes liggen in
de nabije omgeving. En toch is dit een hele fijne en rustige lokatie.

Dankzij de grote oprit en carport is er op eigen erf parkeergelegenheid voor meerdere auto's.

De woning is uitgebouwd, en heeft een woonoppervlakte van 140m2. Momenteel beschikt het huis over 2
slaapkamers, maar er zijn er meer mogelijk.

Voor deze woning is een unieke website (bachstraat30.nl) beschikbaar waarop je o.a. fullscreen foto's kunt
bekijken en alle documentatie (o.a. de brochure) kunt downloaden.

Indeling:
Hal met toilet en kelderkast. De woonkamer is L-vormig en 38m2 groot. Aan de achterzijde ligt de
aangebouwde keuken met hoekkeukenblok en inbouwapparatuur. Via de bijkeuken is de omsloten tuin
bereikbaar, waar je veel privacy geniet.

1e verdieping:
Overloop en 2 slaapkamers, maar dat kunnen er desgewenst weer 3 worden. Een van de slaapkamers is
namelijk als wasruimte in gebruik, maar natuurlijk weer eenvoudig in een slaapkamer te veranderen. Aan de
voorzijde ligt een balkon en ook aan de achterzijde is (dankzij de uitbouw) een balkon ontstaan.
De badkamer heeft een douche, toilet en wastafel.

2e verdieping (via vaste trap):
Grote zolder met dakkapel en raam in de zijgevel. Ook hier is gemakkelijk een extra slaap- of werkkamer te
realiseren.

Algemeen:
Energielabel E, woning v.v. dubbel glas.
Nefit HR-combiketel.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 375.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1968
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 140 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 42 m2

Overige inpandige ruimte 26 m2

Perceeloppervlakte 243 m2

Inhoud 584 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 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 Glasvezel kabel, natuurlijke ventilatie en kabel TV

Energie

Definitief energielabel E
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Nefit Ecomline gas gestookt uit 2006,
eigendom

Kadastrale gegevens

Elst K 1892
Oppervlakte 243 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 46 m2 (6.5m diep en 7m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noorden
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

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







Plattegrond 3D







Kadastrale kaart



Lijst van zaken









Vragenlijst
































