
Rugstraat 20-a
St. Willebrord

De Hu izenprakt i jk

Vraagprijs: € 229.000 k.k.





INFO

| ALGEMEEN |

Deze ruime 2-onder-1 kap woning met garage in Sint Willebrord heeft een woonoppervlakte van 

86m2 en 3 slaapkamers. De woning heeft een voortuin en eigen oprit. De oprit geeft middels een 

poort toegang tot de tuin met ruime garage.

| BEGANGE GROND |

In de hal is de trap naar de eerste verdieping, de meterkast en een apart toilet. Verder bestaat de 

begane grond uit een ruime en lichte L-vormige woonkamer met aansluitend de dichte keuken. De 

woning heeft een eigen oprit en een poort naar de achtertuin. 

| EERSTE VERDIEPING |

De eerste verdieping bestaat uit de overloop met een vlizotrap naar de bergzolder, 3 slaapkamers 

en de badkamer. De badkamer is voorzien van een douche met wastafel.

| TWEEDE VERDIEPING |

De tweede verdieping is bereiken middels een vlizotrap en dient als bergzolder.

| TUIN |

De woning heeft een voor- en achtertuin met vrijstaande stenen garage van ongeveer 38m2. De 

garage is voorzien van elektra. 



BEGANE GROND

In de hal is de trap naar de eerste verdieping, de meterkast en 

een apart toilet. Verder bestaat de begane grond uit een 

ruime en lichte L-vormige woonkamer met aansluitend de 

dichte keuken. De woning heeft een eigen oprit en een poort 

naar de achtertuin.













1E VERDIEPING

De eerste verdieping bestaat uit de overloop met een 

vlizotrap naar de bergzolder, 3 slaapkamers en de badkamer. 

De badkamer is voorzien van een douche met wastafel.









2E VERDIEPING

De tweede verdieping is bereiken middels een vlizotrap en 

dient als bergzolder.





1E VERDIEPING



2E VERDIEPING



BEGANE GROND



GARAGE



ALGEMENE 
INFORMATIE
Rugstraat 20-a

Oppervlakten en inhoud

Gebruikersoppervlak wonen 86 m2

Overige inpandige ruimte 0 m2

Inhoud woning 331 m3

Externe bergruimte 38 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 0 m2

Bouwjaar 1952

Indeling woning

Aantal kamers 7

Aantal slaapkamers 3

Kadastrale informatie

Kadastrale gemeente Rucphen

Sectie D

Nummer 8400

Eigendomssituatie Volle eigendom

Groot ca. 229 m2

KENMERKEN

DISCLAIMER

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in deze brochure getoonde foto's en informatie, verstrekt door de makelaar.

CONTACTGEGEVENS

Adres: De Huizenpraktijk Email: makelaar@dehuizenpraktijk.nl

Eikenlaan 13 Tel. nummer +31165348531

4881 AH  Zundert


