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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE

151 m2



PERCEELOPPERVLAKTE

800 m2



INHOUD

706 m3



AANTAL SLAAPKAMERS

3 slaapkamers

BOUWJAAR

1991



ENERGIELABEL

Energielabel C



3



Omschrijving
ALGEMEEN


In deze prachtige straat in Rucphen staat deze prachtige vrijstaande woning met inpandige garage en losstaand 

bijgebouw dat gebruikt kan worden als kantoor. De woning is in 1991 in eigen beheer gebouwd en de laatste jaren 

weer compleet onder handen genomen. Daarmee is de woning echt instapklaar te noemen waardoor je hem alleen 

nog maar hoeft in te richten. Deze woning ligt in een zeer rustige buurt van Rucphen.





De woning is gelegen in een rustige buurt aan een gezellig plein, heeft 151m2 woonoppervlakte en staat op een 

perceel van ongeveer 800m2. het perceel wordt bij verkoop nog gesplitst, vandaar dat de exacte vierkante meters 

nog niet te melden zijn. De woning is ideaal gelegen, alle voorzieningen die u nodig heeft zijn snel en makkelijk te 

bereiken, zo zijn diverse winkels op loopafstand en staat u binnen een paar minuten in het centrum van Rucphen, 

ook diverse basisscholen en sportfaciliteiten zijn gelegen op korte afstand. Ook zijn de grotere steden makkelijk te 

bereiken, zo bent u in nog geen 15 minuten in Roosendaal en bent u binnen 30 minuten in het centrum van Breda.





INDELING


Via de nette voortuin komt u het huis binnen langs de voordeur, hier komt u de hal binnen. Via de hal heeft u 

toegang tot het toilet, meterkast en u vindt hier de trap naar de eerste verdieping. De moderne dichte keuken geeft 

je alle gemakken die je zoekt in een keuken. Naast de keuken is de woonkamer, in deze woonkamer is meer dan 

genoeg ruimte om te relaxen bij de fijne open haard. Achter de keuken is de bijkeuken bereikbaar en via deze ruimte 

betreedt u de grote inpandige garage.





Zoals eerder aangegeven kunt u de eerste verdieping betreden via de trap, gelegen in de hal. Als u boven bent ziet u 

aan u rechterzijde de grootste slaapkamer, en deze is met ca. 14m2 zeker ruim te noemen. vanuit de grootste 

slaapkamer kom je via een inbouwkast en hal op de badkamer en suite. Deze mooie badkamer is voorzien van een 

royaal ligbad en groot wastafelmeubel. De andere twee slaapkamers op de eerste verdieping bevinden zich aan de 

linkerzijde. Ook is op deze verdieping de tweede badkamer, deze badkamer is voorzien van een douche, toilet en 

een prachtige dubbele wastafelmeubel.





Via een vlizotrap is de grote opbergzolder van de woning te bereiken.





TUIN


De voor- en achtertuin zijn fraai aangelegd en geven een fijne sfeer. Achterin de tuin is een prachtige overkapping 

geplaats waar vele gezellige avonden doorgebracht kunnen worden. Achter de woning is het bijgebouw die nu 

ingericht is als kantoorruimte. Deze ruimte leent zich ideaal als kantoorruimte, maar ook bijvoorbeeld als 

speelkamer, extra garage of bergruimte.
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Plattegrond Begane Grond
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Plattegrond Eerste Verdieping
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Plattegrond Tweede Verdieping
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Plattegrond Begane Grond
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www.turfbijl20.nl

turfbijl 20, Rucphen

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!

Bekijk deze woning online!
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interesse
in deze mooie woning?

 \\ Eikenlaan 13, 4881 AH Zundert \\ 0165 348 531 \\ makelaar@dehuizenpraktijk.nl \\ https://dehuizenpraktijk.nl/ \\


