
LENTEBRIES 45, ELST

€ 299.000 k.k.

www.lentebries45.nl



Lentebries 45, Elst

Buitenkans voor starter! Dit specifieke type woning, met berging en grote tuin, komt niet vaak te koop.

De tuin is wel 14 meter diep. Hierdoor is er altijd een plek in de zon te vinden, maar is bij de achtergevel ook
schaduw op te zoeken tijdens hele hete zomerdagen.

Hij ligt in de wijk "Westeraam", heel dichtbij het NS-station en de bushalte ligt zelfs nog dichterbij, maar ook
het gezellige centrum van Elst ligt op loopafstand. De woning heeft o.a. 2 slaapkamers en is gebouwd in
2003.

Voor deze woning is een unieke website (lentebries45.nl) beschikbaar waarop je o.a. fullscreen foto's kunt
bekijken en alle documentatie (o.a. de brochure) kunt downloaden.

Indeling:

Hal met meterkast en toilet. De woonkamer is tuingericht, 23m2 groot en heeft o.a. dubbele tuindeuren en
een praktische voorraadkast onder de trap. Aan de voorzijde vind je de open keuken. Deze is 9m2 groot,
heeft een recht blok met bovenkasten en inbouwapparatuur.

Verdieping:

Ruime overloop met ruimte genoeg om een werkhoek te creëren, ook is er een kast waar de cv-ketel hangt.
Er zijn 2 slaapkamers. Deze zijn 14 en 9m2 groot, en ze hebben allebei een extra dakvenster voor heel veel
daglicht!
In de badkamer zijn een douche, toilet en wastafel geplaatst.

Algemeen:
Optimale isolerende voorzieningen, energielabel A.
CV-gas Vaillant combiketel (2007).



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 299.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2003
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 80 m2

Externe Bergruimte 6 m2

Perceeloppervlakte 153 m2

Inhoud 282 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

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

Energie

Definitief energielabel A

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

Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Vaillant gas gestookt uit 2007, eigendom

Kadastrale gegevens

Elst N 1413
Oppervlakte 153 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 74 m2 (14m diep en 5.3m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noorden

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Kaart van het Kadaster



Lijst van zaken









Plattegrond







Plattegrond 3D







Vragenlijst






























