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Kleine Heistraat 16-K231
Wernhout
€ 275.000,- k.k. 
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE

70m2



PERCEELOPPERVLAKTE

402m2



INHOUD

224m3



AANTAL SLAAPKAMERS

2

BOUWJAAR

1998



ENERGIELABEL

NOTG



3



Omschrijving
| NIEUW IN DE VERKOOP | KLEINE HEISTRAAT 16-K231 |





Deze instapklare, gelijkvloerse en vrijstaande woning staat op een perceel van 402m2. De woning heeft 70m2 

woonoppervlakte met 2 slaapkamers met in iedere ruimte aangename daglichttoetreding. In 2016 is onder andere de 

keuken, badkamer, het stucwerk en de vloeren vernieuwd. Daarnaast is het complete dak geïsoleerd met PIR platen 

en ook de kunststof dakbedekking vervangen. 





De woning beschikt over energielabel C en heeft dakisolatie, geïsoleerde beglazing en spouwmuurisolatie. De woning 

wordt verwarmd middels een CV-ketel van Remeha uit 2019 welke in volledig eigendom is. Op het eigen terrein is 

parkeerplaats voor twee auto's. 





Op dit perceel in Wernhoutsburg is permanente bewoning toegestaan. De omgeving van Wernhoutsburg is rustig en 

groen met talloze verschillende fiets- en wandelroutes. 





| INDELING |





Via de voordeur komt u in de hal met hier een aparte wasruimte met de CV-installatie. Via de andere deur komt u in 

de woonkamer met open keuken. De keuken is voorzien van een 5-pits gasfornuis, diverse inbouwapparatuur en een 

ingebouwde afzuigkap. Via de woonkamer kunt u naar de volgende hal met toetreding tot de twee slaapkamers en 

de badkamer. De badkamer is voorzien van een inloopdouche, toilet en een wastafel. 





Via de schuifpui in de woonkamer komt u in de fraai aangelegde tuin. Tevens is er aan de woning een vaste 

overkapping bij de schuifpui geplaatst en zijn de ramen van de woning voorzien van rolluiken. Het vrijstaande houten 

tuinhuis van 18m2 is geschikt voor de opslag van uw spullen. 





| KENMERKEN | 





- 70m2 woonoppervlakte; perceel van 402m2 


- Levensloopbestendig;


- Instapklaar;


- 2 slaapkamers;


- In 2016 vernieuwde keuken, badkamer, vloeren en dak met isolatie;


- Permanente bewoning toegestaan;


- VEP kosten ca. € 99,- per maand.
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Plattegrond Begane Grond
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Plattegrond Berging
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Kadastrale kaart



Locatie
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https://dehuizenpraktijk.nl/object/koop/woonhuis/
wernhout/44421-kleine-heistraat-16-k231/

Kleine Heistraat 16 K231, Wernhout

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!

Bekijk deze woning online!
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interesse
in deze mooie woning?
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