
WINTERJAN 19, ELST

€ 450.000 k.k.

www.winterjan19.nl



Winterjan 19, Elst

De grote uitbouw en dakkapel zijn slechts 2 willekeurige pluspunten van deze gezinswoning bij uitstek.

Want er is veel meer! Bijvoorbeeld een tuin op het westen gelegen, met de hele plezierige middag- en
avondzon. Maar ook de extra (werk)kamer beneden, in het achterste deel van de voormalige garage
gerealiseerd, en van binnenuit bereikbaar, biedt diverse gebruiksmogelijkheden.

Kom vooral zelf kijken, een bezichtiging is de beste manier om dit hele plezierige huis optimaal op waarde te
kunnen schatten. We maken graag een afspraak voor een bezichtiging met je.

Voor deze woning is een unieke website (winterjan19.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 uitgebouwde woonkamer is 37m2 groot en heeft o.a. een sfeervolle gashaard
en een schuifpui. Aan de voorkant ligt de halfopen keuken met een hoekkeukenblok; deze is vernieuwd en
vanzelfsprekend voorzien van inbouwapparatuur. Onder de trap zit een praktische voorraadkast.
De woonkamer, keuken en hal zijn v.v. een schitterende eiken vloer.

Via de hal is de berging bereikbaar, met achtergelegen (werk)kamer van 9m2.

1e verdieping:
Overloop en 3 slaapkamers. In de badkamer zijn een ligbad, toilet en wastafel aanwezig.

2e verdieping:
Overloop, en een prachtige 4e (slaap)kamer met een dakkapel over bijna de volle breedte en een grote
kastenwand. Ook is op deze verdieping een afsluitbare en verrassend ruime was-/bergruimte aanwezig waar
ook de cv-ketel hangt.

Algemeen:
Goede isolerende voorzieningen, energielabel C.
Gehele begane grond v.v. strak stucwerk.
Keurig bewoond en onderhouden woonhuis, direkt instapklaar.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 450.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1993
Soort dak Lessenaardak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 138 m2

Overige inpandige ruimte 8 m2

Perceeloppervlakte 203 m2

Inhoud 489 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Glasvezel kabel, mechanische ventilatie, natuurlijke
ventilatie, schuifpui en kabel TV

Energie

Definitief energielabel C

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

Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Nefit smartline HR gas gestookt uit 2009,
eigendom

Kadastrale gegevens

Elst K 4708
Oppervlakte 203 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 72 m2 (8.5m diep en 8.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuiden

Bergruimte

Schuur/berging Inpandige berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren
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Kaart van het Kadaster



Lijst van zaken









Plattegrond







Plattegrond 3D







Vragenlijst






























