
STATIONSSTRAAT 14, VALBURG

€ 369.000 k.k.

www.stationsstraat14valburg.nl



Stationsstraat 14, Valburg

Zo goed als vrijstaand woonhuis (via de garage geschakeld) met garage, berging en grote, vrij gelegen
achtertuin.

Het bouwjaar is 1972, het perceel is 340m2 en de woonoppervlakte (exclusief garage) bedraagt 117m2.

Weliswaar moet de woning volledig gemoderniseerd worden, maar daar is de prijs dan ook naar. In deze
prijsklasse komen (zo goed als) vrijstaande woningen vrijwel niet voor.

De woning is gelegen op een fraai punt en voelt verrassend ruim aan, met een heerlijke tuin rondom. Het
gezellige dorp Valburg is gunstig gelegen ten opzichte van plaatsen als Elst, Zetten en de steden Arnhem en
Nijmegen, met diverse uitvalswegen liggen op korte afstand, zoals de A-15, de A-50 en de A-12.

Voor deze woning is een unieke website (stationsstraat14valburg.nl) beschikbaar waarop je o.a. fullscreen
foto's kunt bekijken en alle documentatie (o.a. de brochure) kunt downloaden.

Indeling
Begane grond:
Ruime hal met meterkast, toilet en trapopgang. In de woonkamer van 28m2 profiteer je van veel daglicht,
dankzij ramen aan drie zijden. Aansluitend de dichte keuken. Vanuit de keuken kom je in de ruime achtertuin
met toegang tot de berging en de garage.

Eerste verdieping:
Overloop, drie slaapkamers van 13, 12 en 7m2, allemaal met vaste kasten. De badkamer heeft een ligbad,
wastafel en toilet, maar hij is vanzelfsprekend ook anders in te delen.

Tweede verdieping:
Bereikbaar middels een vaste trap, overloop, bergruimte met cv-ketel en een grote zolderkamer met
dakkapel.

Algemeen:
Dakisolatie, energielabel E.
CV-combiketel (huurketel) in 2020 geplaatst.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 369.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, halfvrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1972
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 117 m2

Externe Bergruimte 8 m2

Overige inpandige ruimte 21 m2

Perceeloppervlakte 340 m2

Inhoud 488 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 Natuurlijke ventilatie en kabel TV

Energie

Definitief energielabel E
Isolatie Dakisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel HR gas gestookt uit 2020, huur

Kadastrale gegevens

Valburg I 735
Oppervlakte 340 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 168 m2 (12m diep en 14m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordoosten

Bergruimte

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

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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Kaart van het Kadaster



Lijst van zaken









Plattegrond







Vragenlijst






























