
MOZARTSTRAAT 119, ELST

€ 395.000 k.k.

www.mozartstraat119.nl



Mozartstraat 119, Elst

Deze hoekwoning met eigen oprit, brede tuin op het westen en 4 slaapkamers mag je gerust de ultieme
ééngezinswoning noemen.

Hij ligt prachtig, in de populaire componistenwijk. Met de ingang naar het schitterende park Lingezegen
letterlijk aan het einde van de straat gelegen. Maar ook het gezellige centrum van Elst ligt op loopafstand.

De woning heeft o.a. 4 slaapkamers, een praktische schuur, maar ook de mogelijkheid om een garage op
eigen erf te realiseren.

Voor deze woning is een unieke website (mozartstraat119.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. Onder de trap bevindt zich een voorraadkast. De woonkamer heeft een
oppervlakte van 30m2 en een hele mooie lichtinval, dankzij grote raampartijen aan twee zijden. Ook de open
keuken profiteert hiervan. In de open keuken is een hoekkeukenblok aanwezig, met een complete inrichting.
Een oven, magnetron, koelkast, inductie-kookplaat, afzuigkap en een vaatwasser behoren tot de uitrusting.

1e verdieping:
Overloop en 3 ruime slaapkamers waarvan 2 met veel vaste kastruimte. In de badkamer vind je een ligbad,
toilet en wastafel.

2e verdieping:
Overloop en een grote zolderkamer met dakkapel. Maar er is ook een was/cv-ruimte op deze etage
aanwezig, met dakvenster. Vanaf de overloop en de kamer is ook een grote bergruimte bereikbaar.

Algemeen:
Dak- en muurisolatie, isolerende beglazing. Energielabel C.
Intergas CV-combiketel.
Buitenschilderwerk in 2021 professioneel uitgevoerd.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 395.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, hoekwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1970
Soort dak Zadeldak

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 125 m2

Externe Bergruimte 15 m2

Perceeloppervlakte 240 m2

Inhoud 476 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder
Voorzieningen Glasvezel kabel, natuurlijke ventilatie en kabel TV

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas en muurisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Intergas HR uit 2010, eigendom

Kadastrale gegevens

Elst I 3785
Oppervlakte 240 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 99 m2 (9m diep en 11m breed)
Ligging tuin Gelegen op het westen

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Garage mogelijk en parkeerplaats
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Kaart van het Kadaster



Lijst van zaken









Plattegrond









Plattegrond 3D









Vragenlijst woning






























