
PRINSES MARGRIETSTRAAT 44, ELST

€ 280.000 k.k.

www.prinsesmargrietstraat44.nl



Prinses Margrietstraat 44, Elst

Interessante kans voor starter!

Deze ééngezinswoning heeft een grote, zonnige tuin, een berging en ligt op een hele rustige lokatie. Het
bouwjaar is 1956 en de staat van onderhoud is goed, met o.a. een vernieuwde keuken en een vernieuwd
toilet.

Voor deze woning is een unieke website (prinsesmargrietstraat44.nl) beschikbaar waarop je o.a. fullscreen
foto’s kunt bekijken en alle documentatie (zoals de brochure) kunt downloaden.

Indeling:
Entree met kelderkast en ruim toilet met een extra urinoir. De woonkamer is 24m2 groot en heeft een
eigentijdse laminaatvloer.

Aan de achterzijde ligt de halfopen keuken met vernieuwde inrichting. Deze is v.v. een oven,
inductiekookplaat, afzuigkap, vaatwasser en Quooker kraan.

Verdieping:
Overloop en 3 slaapkamers, doucheruimte met wastafel, en een extra bergkast op de overloop.

Luik vanuit de overloop naar een bergvliering.

Algemeen:
Vloerisolatie en isolerende beglazing, energielabel B.
CV-gas HR-combiketel.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 280.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1956
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 82 m2

Externe Bergruimte 15 m2

Overige inpandige ruimte 12 m2

Perceeloppervlakte 132 m2

Inhoud 325 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een vliering
Voorzieningen Glasvezel kabel, natuurlijke ventilatie en kabel TV

Energie

Definitief energielabel B
Isolatie Dubbel glas en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel gas gestookt , eigendom

Kadastrale gegevens

Elst K 5697
Oppervlakte 132 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Voortuin 60 m2 (10m diep en 6m breed)
Ligging tuin Gelegen op het westen

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen 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






























