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Raadhuisstraat 68
Rucphen
€ 425.000,-
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE

118 m2



PERCEELOPPERVLAKTE

385 m2



INHOUD

404 m3



AANTAL SLAAPKAMERS

4

BOUWJAAR

1966



ENERGIELABEL

D



3



Omschrijving
Introductie


Hierbij bieden wij u deze vrijstaande woning op een ruim perceel van ongeveer 385m2 te Rucphen aan. Deze woning 

is zeker het kijken waard! Met 4 slaapkamers, zeer ruime achtertuintuin op het zuiden en zeer ruime garage komt u 

niets te kort. De woning is helemaal naar uw eigen smaak aan te passen en tevens gemakkelijk levensloopbestendig 

te maken. Neemt u contact met ons op voor een kijkje?





Deze leuke vrijstaande woning dichtbij het centrum van Rucphen staat te koop. De woning heeft 4 slaapkamers en 

een totale woonoppervlakte van 118m2. De ruime garage is via de oprit en achtertuin te bereiken.





Indeling


Begane grond


Via de voordeur bereikt u de entreehal van de woning. In de hal vindt u toegang tot de keuken, slaapkamer op de 

begane grond en de meterkast. U krijgt vanuit de keuken toegang tot de woonkamer. Vanuit de keuken is het toilet 

met losse douche en de bijkeuken te bereiken en vindt u de deur naar de achtertuin.





Bij binnenkomst in de woonkamer, treft u een lichte ruimte. De kamer ontvangt vanuit verschillende kanten daglicht 

dankzij meerdere raamkozijnen.





Vanuit de woonkamer krijg je toegang tot de keuken. De kamer kijkt uit op de zeer ruime achtertuin met veel 

privacy.





Eerste verdieping


De overloop op de eerste verdieping geeft toegang tot 3 slaapkamers en een badkamer.  De slaapkamers zijn stuk 

voor stuk ruim en bieden plek voor een bed en kast. Eén van de slaapkamers zou eventueel ook goed ingericht 

kunnen worden als bijvoorbeeld logeerkamer, thuiswerkplek of kledingruimte.





De badkamer op de eerste verdieping bevat een douche en een wastafel. 





Buitenruimte en garage


De ruime tuin van dit huis laat niets te wensen over! De fijne tuin op het zuiden biedt u veel zonlicht en privacy. Op 

de oprit heeft u een eigen parkeergelegenheid. Daarnaast is vanuit de oprit en achtertuin de ruime garage te 

bereiken.
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Plattegrond Begane Grond

13



Plattegrond Eerste Verdieping

14



Kadastrale kaart



https://dehuizenpraktijk.nl/object/koop/woonhuis/
rucphen/43094-raadhuisstraat-68/

Raadhuisstraat 68, Rucphen

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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