TE KOOP

Van Veldekelaan 14
6165 EH Geleen
€ 289.000 k.k.

KENMERKEN

Vraagprijs
Status
Soort woonhuis
Oppervlakte
Perceel
Inhoud
Kamers
Slaapkamers

€ 289.000 k.k.
Verkocht
Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
122m²
272m²
496m³
7
4

Ten aanzien van de juistheid kan door LWM geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig
recht worden ontleend.

OMSCHRIJVING

Welkom in deze mooie ruime, moderne woning in de wijk Kluis. Gelegen in een geliefde en rustige wijk, op loopafstand van het
natuurgebied.
Nabij diverse uitvalswegen en openbaar vervoer.
Supermarkt, basisschool, middelbare school, bakkerij, cafetaria en diverse sportgelegenheden op korte afstand.
Indeling
Souterrain: Vanuit de hal toegang tot de provisiekelder.
Begane grond: De entree van de woning is ruim opgezet, links van de trap de entree naar de woonkamer, rechts een
hobbyruimte/werkkamer.
De keuken is modern opgesteld met een groot kookeiland. Voorzien van alle gemakken, zoals een oven, stoomoven, vaatwasser
en meer.
Achter de keuken bevind zich de bijkeuken met daar ook de Nefit C.V. installatie uit 2009, welke jaarlijks onderhouden wordt.
De gezellige, lichte zitruimte is geheel voorzien van vloerverwarming, met overzicht over de hele tuin middels twee dubbele
tuindeuren.
1e verdieping: De overloop op de 1e verdieping geeft toegang tot 4 ruime slaapkamers en twee badkamers.
2e verdieping: De bergzolder is bereikbaar middels een vaste trap.
+ Gezellige lichte half-vrijstaande woning
+ Volledig omsloten, zonnige tuin
+ Prettige woonomgeving
+ Dubbel glas in de hele woning
+ Goed geïsoleerd
+ Grote oprit
+ Voorzien van rolluiken
+ Open verbinding met de achtertuin door beiden openslaande tuindeuren
+ Ruime buiten berging
+ Vaste trap naar de zolder
+ Geheel gemoderniseerd
+ Aangename vloerverwarming
We zijn ook 's avonds en in het hele weekend bereikbaar, bel gerust wanneer het u past.

OMSCHRIJVING

Disclaimer:
Deze informatie is met zeer grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor enige
onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.
Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn ter indicatie. De koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem
of haar van belang zijn. Wij adviseren ten alle tijde het inschakelen van een deskundige vertegenwoordiger. Indien u als koper
geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn
te kunnen overzien.
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