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Polderwerker 24, Elst

In de zeer gewilde Lanenbuurt van de woonwijk Westeraam gelegen ruime ééngezinswoning met o.a. 4
slaapkamers, 2 grote dakkapellen en een heerlijke, zonnige tuin.

Dankzij de binnenmaat van meer dan 6 meter, en de 2 dakkapellen op de tweede verdieping, heeft dit huis
een heerlijke leefruimte te bieden.
De Lanenbuurt is een mooi opgezet deelplan en voor kinderen is het een fijne omgeving om op te groeien.

De wijk "Westeraam" is een geliefde plek om te wonen met o.a. speelvoorzieningen, (middelbare) scholen,
een supermarkt en een kinderdagverblijf. Daarnaast zijn de snelwegen, het treinstation en het toekomstige
ziekenhuis binnen enkele minuten te bereiken.

In het nabij gelegen "park Lingezegen" kun je heerlijk wandelen of fietsen. Deze groene zone tussen Arnhem
en Nijmegen is een echte aanwinst voor de omgeving.

Voor deze woning is een unieke website (polderwerker24.nl) beschikbaar waarop je o.a. fullscreen foto's
kunt bekijken en alle documentatie (o.a. de brochure) kunt downloaden.

Indeling:

Entree met meterkast en toilet. De tuingerichte woonkamer is 39m2 groot en profiteert van veel daglicht,
dankzij de grote raampartijen in de achtergevel. En met de dubbele tuindeuren geniet je nóg meer van de
hele zonnige achtertuin. Ook is er een praktische voorraadkast onder de trap aanwezig.

Aan de voorzijde ligt de open keuken, met een inrichting in een hoekopstelling en vanzelfsprekend voorzien
van inbouwapparatuur.

1e verdieping:
Overloop met 3 slaapkamers. In de eigentijdse badkamer zijn een ligbad, inloopdouche, wastafel met meubel
en een toilet aanwezig.

2e verdieping:
Deze etage is helemaal gemaximaliseerd, mede dankzij 2 dakkapellen. Er is een overloop, een afsluitbare
wasruimte én een fantastische masterbedroom met een mooie kastenwand.

Bovendien is er nog een bergvliering aanwezig, bereikbaar met een vlizotrap vanaf de overloop.

Algemeen:
Uitstekende staat van onderhoud, buitenschilderwerk in 2020 professioneel uitgevoerd.
Optimaal geïsoleerd: dak-, muur- en vloerisolatie en overal HR++ beglazing. Vanzelfsprekend energielabel A.
Intergas HR-combiketel (2011), jaarlijks onderhouden.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 429.500 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2011
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 132 m2

Externe Bergruimte 8 m2

Perceeloppervlakte 151 m2

Inhoud 470 m3

Indeling

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

Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 ligbad, 1 toilet, 1 wastafel en 1
wastafelmeubel

Aantal woonlagen 3 woonlagen en een vliering

Voorzieningen Glasvezel kabel, mechanische ventilatie, natuurlijke
ventilatie en kabel TV

Energie

Definitief energielabel A

Isolatie Dakisolatie, HR-glas, muurisolatie, vloerisolatie en
volledig geïsoleerd

Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Intergas HRE compact gas gestookt uit
2011, eigendom

Kadastrale gegevens

Elst N 3395
Oppervlakte 151 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 63 m2 (10m diep en 6.25m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidoosten

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Kadastrale kaart



Lijst van zaken









Plattegrond











Vragenlijst






























