TE KOOP

Papiermolen 6
2665 SX Bleiswijk
€ 400.000 k.k.

KENMERKEN

Vraagprijs
Status
Oplevering
Soort woonhuis
Soort bouw
Bouwjaar
Onderhoud binnen
Onderhoud buiten
Ligging
Oppervlakte
Perceel
Inhoud

€ 400.000 k.k.
Verkocht
In overleg
Eengezinswoning, tussenwoning
Bestaande bouw
2000
Goed
Goed
In woonwijk, vrij uitzicht
121m²
155m²
378m³

Kamers
Slaapkamers
Badkamers
Verdiepingen
Voorzieningen
Isolatie
Warm water
Verwarming
Ketel
Tuin
Achtertuin
Schuur
Faciliteiten schuur

5
4
1
3
Mechanische ventilatie, tv-kabel, glasvezel kabel
Dubbel glas, volledig geisoleerd
C.v.-ketel
C.V.-ketel
Vaillant (2012, eigendom)
Achtertuin, voortuin
Noordwest, 78m², 892×875cm
Vrijstaand steen
Voorzien van elektra

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

OMSCHRIJVING

Op een prachtige locatie gelegen aan de rand van de Molenwijk, bieden wij deze instapklare eengezinswoning aan. Het huis heeft aan
de voorzijde een vrije uitkijk over een pleintje richting het recreatiegebied "de Rottemeren". De straat is autoluw en daardoor zeer
kindvriendelijk.
De woning is goed onderhouden en heeft een speelse indeling. Het meest opvallende van dit type huis is de originele trapopgang, dat
gekenmerkt wordt door veel lichtinval door het gebruik van glazen bouwstenen en de lichtkoepel op het dak. Verder beschikt de woning
over 4 slaapkamers, woonkamer voorzien van een mooie massief houten vloer en een fraai aangelegde en zonnige achtertuin op het
noordwesten.
Bleiswijk heeft nog de gezellige sfeer van een echt dorp en de dorpskern met de winkels ligt op circa 10 minuten fietsen. Het dorp heeft
diverse scholen voor zowel basis- als voortgezet onderwijs en biedt tal van sportfaciliteiten aan. En binnen een paar minuten wandel je
langs het water van de Rottemeren.
Kortom, wie op zoek is naar een fijne gezinswoning op één van de mooiste locaties van Bleiswijk, zal bij deze woning zeker een kijkje
moeten nemen!
Indeling
Begane grond:
Rustige pleintje aan de voorkant, zodat er geen geparkeerde auto's direct voor de deur staan. De voortuin heeft in de ochtend de zon,
dus hier kan je heerlijk zitten in het zonnetje, in alle rust genietend van een kopje koffie!
Entree, hal met meterkast, toilet en trapopgang naar de eerste verdieping. Onder de trap is nog een handige bergkast.
De woonkamer is L-vormig en is voorzien van een eiken houten vloer met openslaande deuren naar de achtertuin en een open keuken
aan de voorzijde.
Keuken:
De keuken is voorzien van een aanrecht in een hoekopstelling, welke voorzien is van diverse inbouwapparatuur: inductiekookplaat,
afzuigkap, combi oven/magnetron, vaatwasser, koel/vriescombinatie en plintverwarming.
Tuin:
Vanuit de woonkamer kom je via openslaande deuren in de achtertuin. Vanaf het begin van de middag is de zon van de voorkant naar
de achterkant gedraaid. De tuin is onderhoudsvriendelijk aangelegd en biedt veel privacy. De stenen schuur biedt voldoende bergruimte
voor tuingereedschap en om er fietsen te stallen.
1e Verdieping:
Overloop met toegang tot de slaapkamers en de badkamer.
Slaapkamer 1, aan de achterzijde met glazen bouwstenen in de wand naast de trap, zodat er extra lichtinval in de kamer is. De kamer
wordt verduisterd door een rolgordijn.
Slaapkamer 2, aan de achterzijde, de ouderslaapkamer.
Slaapkamer 3, gelegen aan de voorkant.
De badkamer is ruim van opzet en is voorzien van een douche, toilet, ligbad, wastafel met meubel en design radiator.
2e Verdieping:
Er is veel lichtinval dankzij de lichtkoepel op het dak. Grote bergkast met aansluiting voor de wasmachine en droger.
Extra bergkast met opstelplaats voor de cv-ketel (Vaillant, 2012) en mechanische ventilatie unit.

OMSCHRIJVING

Slaapkamer 4, is een ruime kamer voorzien van ramen aan de voor- en achterkant.
Bijzonderheden:
- Gelegen in een rustige en kindvriendelijke woonwijk;
- Goed onderhouden eengezinswoning met 4 slaapkamers;
- Fraai aangelegde en zonnige achtertuin;
- Het recreatiegebied ligt op nog geen 5 minuten loopafstand;
- Oplevering in overleg, conform lijst van zaken.
Wij nodigen je van harte uit om deze fijne eengezinswoning met eigen ogen te bewonderen.
We kijken graag met je naar de mogelijkheden om deze woning, indien gewenst op afstand, te bezichtigen. Daarom bieden wij naast de
reguliere bezichtigingen ook video-bezichtigingen aan.
De teksten en impressies zijn bedoeld om een goede indruk te geven van het object. Aan de inhoud ervan is de grootst mogelijke zorg
besteed. Desondanks is alle informatie nadrukkelijk onder voorbehoud. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Wij zijn de makelaar van verkoper. Wij adviseren je jouw eigen makelaar mee te nemen voor jouw belangenbehartiging bij de aankoop
van jouw toekomstige huis!
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PLATTEGROND
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