
ELZEPAS 48, ELST

€ 315.000 k.k.

www.elzepas48.nl



Elzepas 48, Elst

Ideale kans voor starter!

Deze tussenwoning met eigen parkeerplaats, berging en zonnige tuin heeft een prachtige ligging.

Het ligt namelijk aan een woonerf, dus de omgeving is heel kindvriendelijk. En je loopt binnen enkele minuten
een park met een vijver en veel groen in. Maar ook het gezellige centrum van Elst, met alle winkels, terrassen
en voorzieningen, ligt op korte afstand.

De woning heeft o.a. kunststof ramen en kozijnen met HR++ beglazing. In de diepe achtertuin (met
achterom) kun je genieten van veel privacy én van veel zon, dankzij de ligging op het westen.

De woning is gebouwd in 1980 en heeft een woonoppervlakte van 93m2. Het perceel is 188m2 groot.

Voor deze woning is een unieke website (elzepas48.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. De woonkamer is v.v. een eiken vloer, een voorraadkast onder de trap en heeft
een hele prettige lichtinval, dankzij de grote raampartijen. Aan de achterzijde ligt de open keuken, met een
hoekkeukenblok v.v. bovenkasten en inbouwapparatuur. Er is een kleine aanbouw aan de keuken
gerealiseerd.

1e verdieping:
Overloop en 2 slaapkamers. In de badkamer vind je een douchecabine, toilet en wastafel. Er is een balkon
aan de achterzijde, bereikbaar vanuit de badkamer.

2e verdieping:
Grote zolderverdieping met dakkapel. Het realiseren van een 3e slaapkamer is heel eenvoudig, slechts een
wand met deur plaatsen en het is gedaan!

Algemeen:
Dak- en muurisolatie, mooie kwaliteit kunststof ramen en kozijnen met HR++ beglazing (m.u.v. de dakkapel
en 2 dakvensters).
Energielabel B.
CV-gas Intergas HR_combiketel (december 2021, eigendom).



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 315.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1980
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 93 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 3 m2

Overige inpandige ruimte 5 m2

Perceeloppervlakte 188 m2

Inhoud 361 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder

Voorzieningen Dakraam, glasvezel kabel, natuurlijke ventilatie en
kabel TV

Energie

Definitief energielabel B
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, HR-glas en muurisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Intergas HRE 28-24/CW4-A gas gestookt
uit 2021, eigendom

Kadastrale gegevens

Elst K 2934
Oppervlakte 188 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 96 m2 (16m diep en 6m breed)
Ligging tuin Gelegen op het westen
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Parkeerplaats
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Kaart van het Kadaster



Lijst van zaken









Plattegrond







Vragenlijst woning






























