TE KOOP

Schout Franssenplein 4
6433 BX Hoensbroek
€ 162.500 k.k.

KENMERKEN

Vraagprijs
Status
Oplevering
Soort woonhuis
Soort bouw
Bouwjaar
Oppervlakte
Perceel
Inhoud
Kamers
Slaapkamers
Verdiepingen
Energielabel
Verwarming
Ketel

€ 162.500 k.k.
Verkocht
In overleg
Eengezinswoning, tussenwoning
Bestaande bouw
1966
82m²
142m²
337m³
4
3
2
E
C.V.-ketel
(1994, combi-ketel)

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 gezellige tussenwoning, met tuin, drie slaapkamers en een prachtige ligging. De woning is gelegen in Nieuw
Lotbroek-Noord. Naast het voordeel van wonen in deze kindvriendelijke, nieuwe wijk is de woning goed te bereiken via de lokale
ontsluitingswegen. De woning is dient gemoderniseerd te worden.
Indeling:
Begane grond: Via de entree bereikt men de hal, die toegang biedt tot het toilet, de eerste etage, de woonkamer en de keuken.
De doorzonwoonkamer geniet van veel daglicht, de aparte keuken is aan de achterkant van de woning gelegen en biedt toegang
tot de tuin. In de onderhoudsvriendelijke tuin is een buitenberiging aanwezig, de tuin is tevens bereikbaar middels een pad
achterom.
Op de eerste etage zijn drie slaapkamers, de grootste en kleinste slaapkamer liggen aan de tuinzijde en de derde slaapkamers
aan de voorzijde van de woning. De twee grootste slaapkamers zijn beide voorzien van ruime muurkasten. Ten slotte is op deze
verdieping nog een badkamer te vinden en een muurkast op de overloop.
De tweede etage is te bereiken met een vlizotrap en is te gebruiken als bergzolder.
+ 3 slaapkamers
+ Gezellige gewilde wijk
+ Mooi ligging aan een plein
+ Ideaal voor handige starters
+ Goed onderhouden
Volg ons op Facebook en/of Instagram om previews te zien van alle nieuwe aanbod! (LWM Makelaardij)
https://www.facebook.com/LWM.nu
De brochure vindt u op onze website www.LWM.nu
Tot snel,
LWM Makelaardij - Makelaars van nu
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. Controleer specifieke, prijs en koop beïnvloedbare zaken
en datums alvorens de koop, of vraag het aan LWM Makelaardij BV. 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. Wij verstrekken ook de 'Vragenlijst'
en 'Lijst van roerende zaken' op aanvraag (info@lwm.nu)

FOTO'S

FOTO'S

FOTO'S

FOTO'S

PLATTEGROND

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

PLATTEGROND

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

