TE KOOP

Zernikestraat 2
6164 BN Geleen
€ 229.500

KENMERKEN

Vraagprijs
Status

€ 229.500
Verkocht

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 prettige en instapklare gezinswoning in een kindvriendelijke en rustige wijk in Geleen-Zuid! Met vier ruime
slaapkamers, scholen en winkels op steenworp afstand, centraal gelegen nabij diverse uitvalswegen en een goede afwerking
vormt de Zernikestraat 2 een mooi geheel.
Deze half vrijstaande hoekwoning en garage zijn gebouwd in 1972 op een perceel van ca. 306 m2. De inhoud bedraagt ca. 385
m3. De gevels van zowel de woning als de garage zijn recentelijk geheel gereinigd middels gritstralen en opnieuw gevoegd en
geïmpregneerd. De vensterbanken zijn daarbij vernieuwd in hardsteen. Het dak van de woning is geïsoleerd en voorzien van een
nieuwe bitumineuze dakbedekking. De gehele woning is voorzien van witte kunststof kozijnen met dubbele beglazing. Alle vloeren
in de woning zijn uitgevoerd in siergrindvloer m.u.v. de keuken en badkamer, deze zijn uitgevoerd in tegelvloer. Alle wanden en op
de gehele bovenverdieping ook de plafonds zijn uitgevoerd in strak stucwerk.
Begane grond:
Entree naar ruime hal met meterkast en muurkast met witgoedaansluitingen en toegang tot de toiletruimte en keuken. De lichte,
gesloten keuken in hoekopstelling is voorzien van een 4-pits gaskookplaat, rvs-afzuigkap, koelkast, diepvries, combi
oven/magnetron en vaatwasser. In de keuken is een trap(berg)kast met opstelling van de cv combiketel en toegang tot de
kruipruimte. De keuken geeft tevens toegang tot het terras. Vanuit de keuken is de ruime woonkamer te bereiken. Ook via de
woonkamer is het terras toegankelijk.
Eerste verdieping:
De overloop op de eerste verdieping geeft toegang tot de vier ruime en goed in te richten slaapkamers en de badkamer. De
badkamer is netjes betegeld in een lichte kleuropstelling en heeft een toilet, ligbad met glazen douchewand en wastafel.
Tuin:
De tuin garandeert de heerlijke middag- en avondzon. Onder de moderne en ruime overkapping kunt u zeker genieten van het
terras. De ruime voor- en achtertuin zijn fraai en onderhoudsarm aangelegd. De geheel omsloten achtertuin met vrije achterom
biedt veel privacy. Vanuit de tuin is de garage bereikbaar via een loopdeur. De garage is voorzien van een elektrische
sectionaalpoort met afstandsbediening.
Wanneer deze fraaie woning uw aandacht heeft getrokken en u deze woning graag geheel vrijblijvend wilt bezichtigen, neemt u
dan gerust contact met ons op. Wij zijn ook ’s avonds en in het gehele weekend bereikbaar op telefoonnummer 046-2076006.
Onderstaand sommen wij u graag nog eens enkele pluspunten van deze mooie woning op:
+ Gezellige, onderhoudsarme én instapklare gezinswoning;
+ Ruime en moderne indeling;
+ Vier slaapkamers;
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+ Beneden en bovenverdieping siergrindvloer m.u.v. keuken en badkamer;
+ Alle wanden, en op de bovenverdieping ook de plafonds, uitgevoerd in strak stucwerk;
+ Volledig omsloten zonnige tuin met veel privacy en vrije achterom;
+ Grote overkapping;
+ Ruime garage met elektrische sectionaalpoort met afstandsbediening en toegang tot tuin middels loopdeur;
+ Geheel voorzien van kunststof kozijnen en dubbele beglazing;
+ Gevels gereinigd, opnieuw gevoegd en geïmpregneerd;
+ Hardstenen vensterbanken;
+ Dak geïsoleerd en voorzien van nieuwe bitumineuze dakbedekking;
+ Rustige, prettige en kindvriendelijke wijk;
+ Nabij winkels, scholen en natuurgebied;
+ Centrale ligging nabij diverse uitvalswegen.
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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