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Tolhuislaan 8
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE

121m2



PERCEELOPPERVLAKTE

211m2



INHOUD

400m3



AANTAL SLAAPKAMERS

4 slaapkamers

BOUWJAAR

1969



ENERGIELABEL

Energielabel C
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Omschrijving
Heerlijke tussenwoning met garage in een kindvriendelijke wijk nabij alle benodigde voorzieningen. De woning 

beschikt over 4 slaapkamers, een moderne badkamer, keuken en lichtdoorlatende woonkamer. Overdekt parkeren 

op eigen terrein is mogelijk door de losstaande garage.





Daarnaast ligt de woning op een geschikte locatie, nabij alle benodigde voorzieningen. Zo ligt de woning op 

loopafstand van het centrum, met hier een divers winkelaanbod en verschillende supermarkten. De woning is tevens 

goed bereikbaar, met diverse uitvalswegen.





Indeling


Begane grond


Op nummer 8 wordt u van harte welkom geheten door de vriendelijke voortuin. U komt binnen in de hal, met hier 

de toegang tot het toilet, de trap naar de eerste verdieping en de deur naar de woonkamer en deur naar de keuken.





In deze lichte en sfeervolle living heeft u alle ruimte om een gezellige zithoek te creëren. Daarnaast kunt u dan nog 

een grote eettafel kwijt, waar u en uw gasten graag aanschuiven om even bij te praten of met elkaar te eten. De 

eetkamer kijkt uit op de fraaie zonnige achtertuin, waar het altijd goed toeven is.





De keuken is van alle gemakken voorzien, zoals een (nieuwe) vaatwasser, koelkast, combi-oven en gasplaat met 

afzuigkap.





Eerste verdieping


Op de eerste verdieping zijn drie ruime slaapkamers gecreëerd. Op deze verdieping bevindt zich tevens de 

badkamer, die modern is uitgevoerd. Hier vindt u een wastafelmeubel met spiegel, een toilet en een heerlijke 

douchecabine. Ideaal voor een verkwikkende start van uw dag!





Tweede verdieping


De zolder kent een slimme indeling, waardoor de ruimte goed benut kan worden. Op de overloop is de cv ketel 

gesitueerd en daarnaast een extra slaapkamer.





Buitenruimte en berging


De ruime achtertuin op het oosten is deels betegeld en deels groen. Achterin de tuin bevindt zich tevens de ingang 

naar de berging met hierin de achterom.
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Plattegrond Begane Grond
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Plattegrond Eerste Verdieping
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Plattegrond Tweede Verdieping
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Plattegrond Berging
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Plattegrond Garage
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Kadastrale kaart



Locatie
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https://dehuizenpraktijk.nl/object/koop/woonhuis/
etten-leur/43665-tolhuislaan-8/

Tolhuislaan 8, Etten-Leur

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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