
AUREUS 55, ELST

€ 645.000 k.k.

www.aureus55.nl



Aureus 55, Elst

Deze uitgebouwde helft van dubbele woning heeft een heel bijzonder kenmerk: namelijk een bijna 25 meter
diepe tuin, achterin 18 meter breed en ook nog eens op het heerlijke westen gelegen! Een
perceelsoppervlakte van 575m2 komt bij dit woningtype vrijwel niet voor.

Mede dankzij dit enorme perceel heeft de woning een brede, eigen achterom langs de garage. Erg praktisch.
Maar ook de woning zelf heeft veel te bieden. Een willekeurige opsomming van enkele sterke kenmerken:

- 5 slaapkamers, o.a. dankzij een grote dakkapel en meerdere dakvensters
- woonoppervlakte 154m2
- uitgebouwde woonkamer van 40m2
- grote badkamer
- optimale isolerende voorzieningen, energielabel A
- zonnepanelen (installatie in 2020 aangeschaft) met een opbrengst van 4.700KwH per jaar
- parkeren op eigen oprit

Kom vooral kijken en maak een afspraak voor een bezichtiging.

Voor deze woning is een unieke website (aureus55.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 uitgebouwde woonkamer is 40m2 groot en heeft o.a. dubbele terrasdeuren
en een voorraadkast onder de trap.

Aan de voorzijde ligt de open keuken van 12m2 met een hoekkeukenblok, compleet en vanzelfsprekend v.v.
inbouwapparatuur. Dankzij extra ramen in de zijgevel heeft de keuken een hele mooie lichtinval.

1e verdieping:
Overloop en 3 slaapkamers. De badkamer is erg ruim, doordat meteen tijdens de bouw het separate toilet bij
de badkamer is gevoegd. Er zijn een ligbad, een douche, een dubbele wastafel met meubel en een toilet
aanwezig.

2e verdieping:
Grote overloop met dakvenster en 2 kamers, waarvan 1 met brede dakkapel en 1 met dakvenster.
Er is nog een extra bergvliering boven de zolderkamers.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 645.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2007
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 154 m2

Externe Bergruimte 8 m2

Overige inpandige ruimte 18 m2

Perceeloppervlakte 575 m2

Inhoud 639 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (5 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 dubbele wastafel, 1 ligbad en 1 toilet
Aantal woonlagen 2 woonlagen, met een zolder en vliering

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

Energie

Definitief energielabel A
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Intergas HR gas gestookt uit 2007,
eigendom



Kadastrale gegevens

Elst N 2300 Resultaat
Oppervlakte Elst N 2300 444 m2

Omvang Elst N 2300 Geheel perceel
Eigendomssituatie Elst N 2300 Volle eigendom
Elst N 2913 Resultaat
Oppervlakte Elst N 2913 131 m2

Omvang Elst N 2913 Geheel perceel
Eigendomssituatie Elst N 2913 Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 23.5m diep en 18m breed
Ligging tuin Gelegen op het westen

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra
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