
DE HELSTER 66, ELST

€ 425.000 k.k.

www.dehelster66.nl



De Helster 66, Elst

Op schitterende lokatie, bijna aan de rand van de bebouwing gelegen 2-onder-1-kap woning met grote oprit,
garage en tuin op het zuiden.

Weliswaar dient de woning gemoderniseerd te worden, maar als je de woning eenmaal naar eigen inzicht
hebt aangepast wil je hier nooit meer weg. Het is niet voor niets dat de woning sinds de bouw in 1969 maar
één eigenaar heeft gehad.

De woning heeft o.a. 4 slaapkamers, een lange oprit met plaats voor meer auto's en een zonnige tuin met
achterom.

Een lekkere wandeling maken? Het gezellige dorpscentrum met veel winkels en horeca is op korte afstand
gelegen. Liever de natuur in? Halverwege de straat loop je zo het landschapspark Lingezegen in! 

Voor deze woning is een unieke website (dehelster66.nl) beschikbaar waarop je o.a. fullscreen foto’s kunt
bekijken en alle documentatie (zoals de brochure) kunt downloaden.

Indeling:
Ruime hal met meterkast en toilet. De L-vormige woonkamer heeft een erker en is 42m2 groot. Dankzij grote
ramen aan de voor- en achterzijde heb je veel daglicht in de kamer. Aan de achterzijde ligt de dichte keuken;
deze is 9m2 groot en heeft ook veel ramen en licht.

1e verdieping:
Overloop en 3 ruime slaapkamers van 17, 13 en 9m2. De badkamer heeft een ligbad, toilet en wastafel, én
een toegangsdeur naar een balkon aan de zuidzijde. Er is een bergkast op de overloop en 2 slaapkamers
hebben vaste kasten.

2e verdieping:
Overloop, grote zolderkamer met dakkapel. Er zijn meerdere grote bergruimtes, vanaf de overloop maar ook
vanaf de kamer bereikbaar.

Algemeen:
Deels isolerende beglazing, energielabel D.
CV-gas combiketel in 2020 vernieuwd.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 425.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1969
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 152 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 7 m2

Externe Bergruimte 23 m2

Perceeloppervlakte 301 m2

Inhoud 521 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 D
Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel HR combi gas gestookt uit 2020,
eigendom

Kadastrale gegevens

Elst I 2770 Resultaat
Oppervlakte Elst I 2770 301 m2

Omvang Elst I 2770 Geheel perceel
Eigendomssituatie Elst I 2770 Volle eigendom



Buitenruimte

Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 140 m2 (14m diep en 10m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuiden
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Vrijstaande stenen
Capaciteit 1 auto



De Helster 66

Elst 































Kaart van het Kadaster



Lijst van zaken









Plattegrond









Vragenlijst woning






























