
Deze fraaie woning ligt op de rand van de wijk de Kapel en de Kemp. Vanuit deze plek bent u in no 
time in de stad of bij de uitvalswegen als de A-73. Winkels en scholen zijn in de directe nabijheid. 
 
Souterrain: 
Provisiekelder. 
 
Begane grond: 
Entree met toiletruimte en uitgebreide meterkast voorzien van krachtstroom. Leuke details als het 
kleine raampje, en de originele trap springen in het oog. De tegelvloer is voorzien van 
vloerverwarming.  
De toiletruimte is gedeeltelijk betegeld en voorzien van een zwevend toilet en fonteintje. 
Vanuit de hal is er toegang tot de woonkamer en de keuken. De keuken is voorzien van een 
tegelvloer met vloerverwarming en een hoekopstelling met inductiekookplaat, afzuigkap en 
elektrische oven. Vanuit de keuken is de tuin, de woonkamer met eetgedeelte en de bijkeuken 
bereikbaar. In de bijkeuken, voorzien van een tegelvloer met vloerverwarming, bevindt zich de cv-
ketel en witgoedaansluitingen.  
De sfeervolle woonkamer bestaat uit een voor- en achterkamer met de originele en-suite deuren.  
De dubbele tuindeuren geven toegang tot de achtertuin en het terras. 
 
1e Verdieping: 
Overloop met toegang tot 3 slaapkamers en de badkamer. 
De badkamer is geheel betegeld en voorzien van een groot hoekbad, toilet, wastafel en 
inloopdouche. 
Via de slaapkamer aan de achterzijde van de woning is de 2e verdieping bereikbaar. 
 
2e Verdieping:  
Via vaste spiltrap bereikbaar. Deze is netjes afgewerkt en biedt plaats voor een charmante 
logeerkamer of speelzolder. De zolderkamer heeft veel daglicht dankzij 2 velux ramen, is volledig 
geïsoleerd, gestuct en recentelijk geschilderd. Tevens is deze verdieping voorzien van internet en t.v.-
aansluiting. 
 
De tuin is gigantisch en dat voor een plek in de stad! Met een diepte van ca. 42 meter en een breedte 
van bijna 11 meter is dit een walhalla voor mensen met groene vingers en een speelpark voor 
kinderen. 
De tuin is speels ingedeeld met een terras, gazon, fruitbomen, een natuurlijk prieel en een groot 
tuinhuis. 
 
Algemeen: 
-de woning is grondig gerenoveerd en gemoderniseerd  
-de elektra is vernieuwd en uitgebreid 
-dubbele beglazing 
-waterleiding en riolering zijn nagekeken en vernieuwd 
-nieuw stucwerk 
-geïsoleerd dak 
-badkamer en keuken vernieuwd 
 
 


