TE KOOP

Hollmanstraat 14
6137 PP Sittard
€ 280.000 k.k.

KENMERKEN

Vraagprijs
Status
Oplevering
Soort woonhuis
Soort bouw
Bouwjaar
Oppervlakte
Perceel
Overig
Inhoud
Kamers
Slaapkamers
Verdiepingen
Energielabel
Warm water
Verwarming
Ketel
Schuur
Soort garage

€ 280.000 k.k.
Verkocht
In overleg
Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Bestaande bouw
1963
125m²
305m²
48m²
583m³
5
4
4
F
C.v.-ketel, elektrische boiler eigendom
C.V.-ketel
(2021, combi-ketel, eigendom)
Aangebouwd steen
Vrijstaand steen

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 prachtige twee onder een kap woning in Sittard. Gelegen op een centrale locatie in de rustige wijk Vrangendael.
Zeer centraal, dichtbij diverse winkels en nabij diverse uitvalswegen. Daarnaast is de woning voorzien van ruim voldoende
parkeer- en bergmogelijkheden. De tuin aan de achterzijde biedt veel privacy en is onderhoudsarm.
Indeling:
Souterrain: Voorzien van een (provisie)kelder.
Begane grond: De entree biedt toegang tot de hal en de toiletruimte. Via de hal is de woonkamer en de keuken te bereiken. De
keuken (ca. 2014) is ruim en modern opgesteld, van alle gemakken voorzien met veel kastruimte.
De woonkamer is zeer praktisch ingericht en voorzien van veel daglicht door de grote raampartijen aan de voor- en achterzijde.
1e verdieping: De overloop op de 1e verdieping geeft toegang tot drie ruime slaapkamers en de badkamer.
2e verdieping: De zolder is bereikbaar middels een vaste trap, ingericht met grote dakkapel waardoor het een ruime prettige
slaapkamer is.
+ Mooie kans om prachtig te wonen
+ Volledig omsloten, zonnige tuin met veel privacy
+ Triple beglazing (dubbel, dubbelglas)
+ Prettige woonomgeving
+ Op loopafstand van diverse winkels
+ Kindvriendelijke wijk
+ Vier slaapkamers
+ Rustig wonen maar toch zeer centraal.
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)
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