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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouwgebonden buitenruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:

1972


eengezinswoning


5


455 m³


130 m²


199 m²


9 m²


-


-


c.v.-ketel


-



Omschrijving
Op een mooie woonlocatie gelegen ligt deze semi bungalow in de woonwijk "Naastenbest"




Entree. Hal met de meterkast en toiletruimte. Portaal met de trapkast. Interne ruime berging via 
loopdeur in hal te bereiken. De woonkamer is afgewerkt met een laminaatvloer. Open keuken met 
een praktische keukeninrichting in hoekopstelling. Achterportaal met de wasmachine aansluiting 
en muurkast. Diepe geheel verharde achtertuin met een toegang tot de houten berging. 

Op de 1e verdieping bevinden zich de 3 ruime slaapkamers, 2e badkamer en overloop met 
toegang tot de c.v. ruimte.




Deze woning is gelegen op een goede woonlocatie nabij diverse goede voorzieningen als 
winkelcentra, scholen, sportaccommodaties, natuurgebieden en een NS station.




Bent u nieuwsgierig geworden? Maak dan een afspraak via ons kantoor voor een 

interne rondleiding.




INDELING:

BEGANE GROND:

Entree.

Hal afgewerkt met een tegelvloer.

Meterkast met de gas- en elektrameter en de elektrakast voorzien van diverse groepen en 
aardlekschakelaar.

Betegelde toiletruimte met een fonteintje en een zwevend closet met muurspoeling.

Portaal afgewerkt met een laminaatvloer en tevens toegang tot de trapkast.

Inpandige berging met via loopdeur in hal te bereiken. 

De berging is voorzien van een buitendeur en is afgewerkt met een tegelvloer.

De woonkamer is afgewerkt met een laminaatvloer, steenstrips- deels systeem panelen wanden 
en een sierbalken plafond.

Open keuken met een eikenhouten keukeninrichting voorzien van diverse laden en kastjes, 
elektrische oven, 4-pits gaskookplaat, afzuigkap en rvs spoelbak.

Achterportaal met aansluiting t.b.v. wasapparatuur en toegang tot de muurkast.

Slaapkamer 1 is afgewerkt met een laminaatvloer, systeem panelen wanden en een -plafond.

Geheel betegelde badkamer voorzien van een badmeubel met dubbele wastafel, zwevend closet, 
bidet, separate douchecabine en een ligbad.




1E VERDIEPING:

Via trapopgang in hal te bereiken overloop.

Muurkast met de opstelling van de HR combiketel (Huurketel) merk Intergas (Bouwjaar 2017).

Slaapkamer 1 aan achterzijde met een kastenwand en afgewerkt met een laminaatvloer, 

granol wanden en een houten delen plafond.

Slaapkamer 2 aan achterzijde met een wastafel en afgewerkt met een laminaatvloer, 

granol wanden en een houten delen plafond.

Slaapkamer 3 aan voorzijde afgewerkt met een laminaatvloer, granol wanden en een 

houten delen plafond.

Betegelde badkamer voorzien van een separate douche, zwevend closet, design radiator en een 
wastafel.




BUITEN:

Voortuin aangelegd met tegels.

Achtertuin is aangelegd met terrastegels.

Houten buitenberging voorzien van elektra.

















ALGEMEEN:

* Het betreft hier een traditioneel gebouwd woonhuis met een betonnen verdiepingsvloer en een 
plat dak voorzien van bitumen dakbedekking.




* De woning is uitgevoerd met in spouwmuur opgetrokken woningscheidende wanden voor een 
goede geluidsisolatie.




* HR c.v. combiketel uit 2017. Het betreft hier een huurketel met een maandbedrag van € 33,30.




* Door de aanwezigheid van een slaapkamer en complete badkamer op de begane grond is het 
huis ook geschikt voor ouderen en minder validen.




* Mooie ligging in het groene deel van de woonwijk "Naastenbest"




* De woning is voorzien van kunststof ramen, -deuren en -kozijnen met dubbele beglazing.




* Rolluiken aanwezig voor de ramen en deuren op de begane grond en 1e verdieping.




* Vloerverwarming is doorgelegd op de begane grond in de slaapkamer, badkamer en 
achterportaal.




* Belangrijke uitvalswegen op korte afstand zoals de A2, A50 en A58.




* Nationale hypotheek garantie mogelijk.

























Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Spoorstraat 1,  Best


5684AA
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