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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE

110m2



PERCEELOPPERVLAKTE

155m2



INHOUD

371m3



AANTAL SLAAPKAMERS

4 slaapkamers

BOUWJAAR

1980



ENERGIELABEL C
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Omschrijving






| ALGEMEEN | 





Tussenwoning in de Berkenlaan te Zundert aangeboden. Deze woning heeft 110m2 woonoppervlakte en staat op 

een perceel van 155m2. De woning heeft 4 slaapkamers en een praktische achtertuin op het zuidwesten. De woning 

is in 1980 gebouwd met gemetselde spouwmuren. De woning heeft energielabel C met dubbele beglazing en 

dakisolatie. De woning is praktisch gelegen voor al uw dagelijkse benodigdheden. Op loopafstand treft u een bushalte 

voor het openbaar vervoer en een school voor het basisonderwijs.  





| INDELING | 





Via de voordeur komt u in de hal met een separaat toilet, de meterkast en de toegang naar de woonkamer. De half 

open keuken en de woonkamer hebben beide grote ramen waardoor er aangename daglichttoetreding is op de 

benedenverdieping. Verder is een kast met bergruimte en een aparte deur met de trap naar de eerste verdieping. 





De eerste verdieping bestaat uit de overloop, kastruimte, de badkamer en drie slaapkamers. De badkamer heeft een 

dubbele wastafel en bad-douche combinatie. Via een vaste trap komt u op de zolder welke gebruikt kan worden als 

vierde slaapkamer of kantoorruimte. Tevens is hier de cv-installatie geplaatst en is er diverse opbergruimte. De 

achtertuin ligt op het zuidwesten en heeft een aparte bergruimte van circa 8,5m2. Achter de woning kunt u met een 

poort naar een openbare parkeerplaats. 





| KENMERKEN | 





- 110m2 woonoppervlakte;


- 4 slaapkamers;


- Starterswoning;


- Tuin op het zuidwesten
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Plattegrond Begane Grond

13



Plattegrond Eerste Verdieping

14



Plattegrond Tweede Verdieping

15



Plattegrond Berging

16



Kadastrale kaart



Locatie

18



website

Berkenlaan 192 Zundert

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!

Bekijk deze woning online!
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interesse
in deze mooie woning?
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