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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE 

93m2 



PERCEELOPPERVLAKTE 

2.583m2



INHOUD 

345m3



AANTAL SLAAPKAMERS 1

met mogelijkheid tot meerdere




BOUWJAAR 

2002



ENERGIELABEL

C
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Omschrijving
Deze vrijstaande, levensloopbestendige woning in bosrijk gebied in Essen (België) staat nu te koop! Binnen 10 

autominuten bent u in Roosendaal (NL) en met 15 autominuten komt u op diverse uitvalswegen naar o.a. Breda en 

Bergen op Zoom. 





De woning is in 2001 gebouwd, heeft 93m2 woonoppervlakte, 345m3 inhoud en is gelegen op een perceel van 

2.583m2. De woning heeft een slaapkamer en badkamer op de begane grond. De woning is volledig geïsoleerd 

tijdens de bouw en beschikt over energielabel C. De woning wordt verwarmd middels een Cv-ketel van Remeha uit 

2010. 





INDELING





De entree bevindt zich onder de overkapping van de woning. De entree bestaat uit de hal met toegang tot de 

woonkamer/keuken en de badkamer. De badkamer heeft een wasbak, douchebak, toilet, en plaats voor een 

wasmachine en/of droger. 





De woonkamer en keuken is een open ruimte met aan 3 zijdes raamkozijnen voor aangename daglichttoetreding. 

Ook heeft u vanuit deze ruimte uitzicht op uw tuin en de bosrijke omgeving. Daarnaast zijn er openslaande 

tuindeuren in de woonkamer die het nog gemakkelijker maken om te genieten van dit stukje natuur.





Vanuit de woonkamer is er de toegang tot de slaapkamer van circa 12m2. Ook is hier de toegang tot een 

provisieruimte voor de keuken en de trap naar de eerste verdieping. Naast de trap zit een brandwerende kluisdeur 

waarachter de meterkast zich bevindt. 
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Omschrijving



De eerste verdieping en tevens de zolderruimte is prima geschikt om als tweede slaapkamer of aparte werkruimte/

hobbyruimte te gebruiken. Deze verdieping heeft een afmeting van circa 40m2 woonoppervlakte en ook is hier de 

Cv-ketel geplaatst. 





Het grote perceel is helemaal omheind met hekwerk en biedt genoeg parkeerruimte voor uw auto('s). De toegang 

van de oprit is via een dubbele openslaande poort. Op het terrein is een carport van circa 22m2. Deze woning staat 

in een weekendzone. Permanente bewoning wordt hier gedoogd. 





Wilt u dit unieke stukje grond met vrijstaand woonhuis zelf eens komen bekijken en de rust ervaren? Neem dan 

contact op met ons De Huizenpraktijk in Zundert, NL voor een bezichtiging of meer informatie. 





KENMERKEN





- Permanente bewoning gedoogd;


- Levensloopbestendig;


- Bosrijke omgeving;


- 93m2 woonoppervlakte, 2.538m2 perceeloppervlakte;
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Begane grond
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Eerste verdieping



Carport
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Overkapping



Kadastrale kaart



dehuizenpraktijk.nl

Silvesterlaan 27, Essen, België

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!
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Bekijk deze woning online!



interesse

In deze mooie woning?
neem contact op via
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