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Aureus 103, Elst

De koper van deze geschakelde 2-onder-1-kap-woning zit in een tijd met hoge energiekosten goed, én is
klaar voor de toekomst! Door de 19 zonnepanelen en de aanwezige airco units kan de woning namelijk
grotendeels op duurzame wijze verwarmd én gekoeld worden.

Daarnaast is de woning volledig geïsoleerd en heeft een gunstig energielabel A. De 2.5 meter verlengde
garage is vanuit de woonkamer bereikbaar en opgedeeld in een bijkeuken en een berging, heel praktisch.

Door de ligging aan een doodlopende straat en met een speelveld aan de overzijde is het ook een
kindvriendelijke plek om te wonen. Op eigen terrein is parkeergelegenheid voor 2 auto's, de tuin is fraai
aangelegd en ideaal gelegen op het zonnige zuid / westen.

Extra's:
- 2.5 meter uitgebouwde woonkamer;
- Recent vernieuwde keuken (2022!);
- Elektrische zonwering;
- C.v. ketel van een paar jaar oud (2020);
- Nieuwe ventilatiebox met Co² sensoren (2022);
- De woning is volledig voorzien van horren;
- De zonnepanelen hebben van september 2021 t/m augustus 2022 ruim 7.000 kWh opgewekt;
- Overkapping in de tuin (2020) waar je lekker met vrienden / familie kunt zitten;
- Het buitenschilderwerk is in 2020 professioneel uitgevoerd.

De wijk Westeraam is een geliefde wijk met speelvoorzieningen, scholen, een supermarkt, een
kinderdagverblijf. Daarnaast zijn binnen enkele minuten de snelwegen te bereiken.

In het nabij gelegen "park Lingezegen" kun je heerlijk wandelen of fietsen. Deze groene zone is een absolute
aanwinst voor de omgeving.

Voor deze woning is een unieke website (aureus103.nl) beschikbaar waarop je o.a. fullscreen foto's kunt
bekijken en alle documentatie (o.a. de brochure) kunt downloaden.

Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met ons kantoor voor een bezichtiging, je bent van harte
welkom.

Indeling:

Begane grond:
Entree, hal, toilet met wandcloset en een fonteintje, uitgebouwde tuingerichte woonkamer met openslaande
deuren, een provisiekast en een binnendeur naar de berging / bijkeuken met wasmachine aansluiting. De
straatgerichte keuken heeft een gezellige zithoek en een recent vernieuwde inrichting voorzien van een
inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigunit, een combi-oven, vaatwasser, koelkast, vriezer en een
Quooker.

De in de woonkamer aanwezige trapopgang kan door een schuifdeur af worden gesloten, om warmteverlies
te beperken.

1e Verdieping:
Overloop, 3 slaapkamers, moderne badkamer met een ligbad, douche, 2e wandcloet, wastafelmeubel met 2



kranen en vloerverwarming.

Via een vaste trap naar de 2e Verdieping:
Bergruimte met opstelling van de c.v. ketel, 4e slaapkamer met een dakraam. De mogelijkheid is aanwezig
om op deze verdieping nog een 5e (slaap)kamer te maken.

Aanvullende informatie:
- Combiketel (Nefit Trendline);
- Glasvezelaansluiting;
- De zonnepanelen zijn in 2021 aangebracht.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 598.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, geschakelde 2-onder-1-
kapwoning

Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2007
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 143 m2

Overige inpandige ruimte 23 m2

Perceeloppervlakte 217 m2

Inhoud 640 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 ligbad, 1 toilet, 1 vloerverwarming en 1
wastafelmeubel

Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder

Voorzieningen
Airconditioning, buitenzonwering, dakraam, glasvezel
kabel, mechanische ventilatie, kabel TV en
zonnepanelen

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel en vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Nefit Trendline gas gestookt uit 2020,
eigendom



Kadastrale gegevens

Elst N 2289
Oppervlakte 217 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 77 m2 (9m diep en 8.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidwesten

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd stenen berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren
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Kadastrale kaart



Lijst van zaken









Plattegrond







Plattegrond 3D







Vragenlijst woning






























