Katoenweversgilde 49
Hasselt
€ 255.000,= k.k.

Entree
Een ruime en instapklare tussenwoning gelegen in de nieuwste woonwijk van Hasselt. Deze
woning is in 2015 gebouwd, volledig geïsoleerd en van alle gemakken voorzien.
Op de begane grond bevindt zich de hal/entree met meterkast, moderne toiletruimte met
fonteintje en toegang tot de woonkamer met open keuken en de trapopgang naar de
verdiepingen.

Woonkamer
De woonkamer is tuingericht ingedeeld en beschikt zowel over een schuifpui als een tuindeur.
Hierdoor is er in de woonkamer een zeer prettige lichtinval.

Woonkamer

Keuken
De keuken is aan de straatzijde van de woning gesitueerd en uitgevoerd met een luxe
terrazzo aanrechtblad en diverse inbouwapparatuur zoals een combi-magnetron,
koelvriescombinatie, vaatwasmachine, afzuigkap en 4-pits gaskookplaat.

Slaapkamers
1e verdieping
Ruime overloop met toegang tot 3 slaapkamers en de badkamer.

De slaapkamers
hebben een
fijn formaat en
beschikken allen
over een prettig
lichtinval.

Badkamer
De badkamer is uitgevoerd in een lichte kleurstelling en voorzien van een douche, bad,
tweede toilet en wastafel. In de badkamer is tevens vloerverwarming aanwezig.

2e verdieping
Via een vaste trap bereikt u de ruime zolder die nog naar eigen wens is in te delen. Op
deze etage is ook de CV-ketel, mechanische ventilatie en aansluiting voor de wasmachine
aanwezig. Deze etage biedt voldoende mogelijkheden voor 1 of 2 extra slaapkamers.

Tuin
De tuin is gelegen op het zuid-oosten, is verzorgd aangelegd en voorzien van een achterom
en houten berging.

Op deze locatie woont u bovendien tussen weide
en water, grenzend aan het natuur-, vaar- en
recreatiegebied van de Kop van Overijssel.

Omgeving
‘Hasselt Om de Weede’ is gelegen aan de oostzijde van Hasselt. Kenmerkend voor deze
gemoedelijke, kindvriendelijke wijk is de ruime opzet, veel parkeergelegenheid en voor deze
woning geldt zelfs dat er een ruime speelgelegenheid voor de deur aanwezig is. Daarnaast
is de A28 vlot bereikbaar en ligt zowel Zwolle, Kampen als Meppel op een kwartier rijafstand.
Kortom, landelijk wonen naast diverse steden.

Plattegronden

Plattegronden

begane grond en berging

eerste en tweede verdieping

Kenmerken

Kadastrale kaart

Bouwjaar
Woonoppervlakte
Externe bergruimte
Inhoud woning
Perceeloppervlakte
Aantal kamers

: 2015
: Circa 107m²
: Circa 5m²
: Circa 377m³
: 118m²
: 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Type woning
Type berging
Ligging achtertuin
Achterom aanwezig

: Tussenwoning
: Vrijstaand hout
: Zuidoost
: Ja

Isolatievormen
Soort verwarming
Bouwjaar CV-ketel
Warm water installatie

: Volledig geïsoleerd
: Centrale verwarming
: 2015
: CV-installatie

Energielabel

:A

Binnenonderhoud
Buitenonderhoud

: Goed
: Goed

Vraagprijs

: € 255.000,-- kosten koper

Aanvaarding

: In overleg

Deze documentatie is met zorg samengesteld. Mochten er toch onvolkomenheden in voorkomen,
dan kunnen daar geen rechten aan worden ontleend. Indien tot koop wordt overgegaan werkt ons
kantoor met een bankgarantie/waarborgsom van 10% van de koopsom.
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