
SUZE GROENEWEGLAAN 8, ELST

€ 395.000 k.k.

www.suzegroeneweglaan8.nl



Suze Groeneweglaan 8, Elst

Deze ruime ééngezinswoning met grote garage, zonnige tuin (op het westen gelegen) met overkapping heeft
heel veel te bieden. Zo zijn er bijvoorbeeld heel gemakkelijk 4 slaapkamers te realiseren, waar dat er nu nog
2 zijn. En dan ligt hij ook nog eens in de mooie en gewilde woonwijk "Brienenshof", op korte afstand van het
centrum en van het NS-station.

Hij is helemaal eigentijds, met o.a. een hele mooie aluminium terrasoverkapping, een vernieuwde badkamer,
een vernieuwd toilet en vloerverwarming op de begane grond.

Voor deze woning is een unieke website (suzegroeneweglaan8.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 27m2 groot en heeft o.a. een kast onder de trap en een brede
schuifpui in de achtergevel. Dankzij de schitterende overkapping, in combinatie met de schuifpui, kun je
extra van de zonnige tuin genieten.
Aan de voorzijde ligt de halfopen keuken. Deze is in een hoekopstelling geplaatst en vanzelfsprekend v.v.
(gedeeltelijk vernieuwde) inbouwapparatuur.

1e verdieping:
Overloop, grote en speelse masterbedroom van 20m², deze is eventueel in 2 kamers op te delen. De andere
slaapkamer is met 11m2 ook ruim. In de vernieuwde badkamer zijn een comfortabele inloopdouche, een
toilet en een wastafel met meubel geplaatst.

2e verdieping (via vaste trap):
Grote zolderverdieping met bergruimte achter een kastenwand. Er is een royale werkhoek aanwezig en
ruimte genoeg om hier een extra slaapkamer van te maken.

Algemeen:
Intergas HR-combiketel (2013).
Goede isolerende voorzieningen: dak-, muur- en vloerisolatie, volledig isolerende beglazing. Energielabel B.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 395.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1990
Soort dak Lessenaardak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 110 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 18 m2

Overige inpandige ruimte 23 m2

Perceeloppervlakte 223 m2

Inhoud 459 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

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

Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder

Voorzieningen Dakraam, glasvezel kabel, natuurlijke ventilatie en
kabel TV

Energie

Definitief energielabel B

Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie, vloerisolatie
en volledig geïsoleerd

Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Intergas HR gas gestookt uit 2013,
eigendom



Kadastrale gegevens

Elst K 4532
Oppervlakte 223 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 99 m2 (11m diep en 9m breed)
Ligging tuin Gelegen op het westen

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Met vliering en voorzien van elektra
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Kaart van het Kadaster



Lijst van zaken











Plattegrond







Vragenlijst
































