
CAESARSTRAAT 8
STRAMPROY

VRAAGPRIJS € 279.000 K.K.
06 53 19 88 77


info@smolenaersmakelaardijbv.nl


smolenaersmakelaardijbv.nl

Een levensloopbestendige bungalow, dichtbij alle 
voorzieningen en winkels op loop- of fietsafstand in 





Bouwjaar 1969

Soort Bungalow

Kamers 5

Inhoud 484 m3

Woonoppervlakte 104 m2

Perceeloppervlakte 416 m2

Overige inpandige ruimte 33 m2

Gebouw gebonden buiten ruimte 12 m2

Meterkast Vernieuwd; 6 groepen en 2 aardlekschakelaars

Verwarming Combi-ketel Nefit Trendline (2019)

Isolatie Dakisolatie, gedeeltelijk dubbel glas

Glasvezel Aanwezig

KENMERKEN OMSCHRIJVING

Een levensloopbestendige bungalow, aan een kant Er bevindt zich een grote luifelluifel 1,30m x 5,65m aan de 
geschakeld, aan de andere kant een vrije achterom, achterkant van de keuken en woonkamer, zodat men droog 
gelegen op een grote kavel van liefst 416m2, aan een de aangebouwde garage, 2,95m x 6,44m kan bereiken. 

rustige, verkeersluwe straat, dichtbij alle voorzieningen 

en winkels op loop- of fietsafstand, in Stramproy. 
 Aan de voorzijde is de garage voorzien van een stalen 



 kanteldeur.  Achter in de garage is vroeger het voormalige 

Het object is netjes onderhouden en grotendeels voorzien cv- ketelhok, 0,92m x 2,80m geweest, met een aparte 

van een droge kruipruimte en betonnen vloeren, de buitendeur, welke nu dienstdoet als tuinberging.

boeiboorden en de plafonds van de luifels zijn een aantal 

jaren geleden vervangen incl. de opstanden van het plat Aan de achterzijde van de ouderslaapkamer is een 
dak. Het object is grotendeels voorzien van enkel glas en buitenberging 2,80m x 4,23m, gesitueerd met kunststof pui 
heeft een energielabel E. De meterkast en de combi cv- met isolerende beglazing en alleen van buiten te betreden. 
ketel zijn een aantal jaren geleden vernieuwd. De Deze berging is voor meerdere doeleinden geschikt.

badkamer is reeds gerenoveerd.  Het pand is goed 

onderhouden en zeker de moeite waard, om het nog De achtertuin is grotendeels voorzien van bestrating met 
verder te renoveren.
 afwatering en plantenborders. 




 



 Er is langs de garage een vrije doorgang via een poort naar 

Entree via voordeur onder luifel in hal 2,80m x 3,15m met de voortuin en naar de straat.

vernieuwde meterkast met 6 groepen en twee 

aardlekschakelaars en glasvezelaansluiting, toiletruimte 

0,95m x 1,35m, met staand toilet en spoelreservoir.
 



 

Via hal naar de dichte keuken 2,75m x 3,15m, met een 

eenvoudige keukeninrichting met aanrechtblok, spoelbak 

met mengkraan, los fornuis en bovenkastjes, aan de andere 

zijde van de keuken een werkblad met koelkast en 

combimagnetron en kasten. 
 



 

Via de deur in de keuken naar de L-vormige woonkamer 

met de eetkamer 3,50m x 2,90m en de zitkamer, 3,90m x 

2,80m.  
 

Vanuit de zitkamer is de hal weer bereikbaar. 
 

Via de hal is er verbinding met de lange gang, 1,00m x 

9,70m, daglicht middels een dubbelwandige lichtkoepel, met 

aan een zijde, de werkkast met combi cv-ketel, Nefit 

Trendline, bouwjaar 20192019 
 



 


De badkamerbadkamer 1,80m x 2,18m met inloopdouche, 


handdoekradiator en wastafel en bad meubels. Tevens 

bevindt zich hier de wasmachineaansluiting. Daglicht 

middels een dubbelwandige lichtkoepel.




Aan de lange gang liggen, twee identieke slaapkamers 
3,00m x3,00m met inbouwkasten en aan het einde van de 
gang ligt de ouderslaapkamer met een afmeting van 

3,00m x 4,07m. 









 




 
























PLATTEGROND KADASTRALE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

Tuinhuis/buitenberging X

Vijver X

Broeikas X

Vlaggenmast X

Zonnepanelen X

 

Woning

Alarminstallatie X

Schotel/antenne X

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Screens X

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen voor X

Vliegenhorren X

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

Rolgordijnen X

Vitrages X

Jaloezieën/lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum X

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren X

Close-in boiler X

LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

Geiser X

Thermostaat X

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

Airconditioning X

Quooker X

 

Open haard, houtkachel

(Voorzet) open haard X

Allesbrander X

Kachels X

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

(Combi)magnetron X

Gaskookplaat/keramische plaat/inductie/fornuis X

Oven (defect) X

Vaatwasser X

Afzuigkap/schouw X

Koelkast/vrieskast X

Wasmachine X

Wasdroger X

 

Verlichting, te weten

Inbouwverlichting / dimmers X

Opbouwverlichting ? X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en) X

Boeken/legplanken in garage X

Werkbank in schuur/garage X

Vast bureau X

Spiegelwanden X

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Wastafel(s) X

Toiletaccessoires X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

Veiligheidsschakelaar wasautomaat ? X

Waterslot wasautomaat X

Sauna X

 

Telefoontoestel/-installatie

Telefoontoestellen X

Telefooninstallatie X

 

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

Radiatorafwerking X

Voorzetramen X

Isolatievoorzieningen X

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem X

Bijzondere kenmerken van de woning 

Ruime bungalow op mooi perceel van 416 m2

Perceel van maar liefst 416m2 , aan een kant 
geschakeld met het buurpand, aan de andere 
zijde, is er een vrije achterom. 




Reeds gerenoveerd zijn, de boeiboorden, 
plafonds van de luifel en dakopstanden.  




Het pand is reeds voorzien van een nieuwe 
meterkast (2016) en een vrij nieuwe combi cv-
ketel Nefit Trendline, bouwjaar 2019.




Badkamer is levensloopbestendig gemaakt in 
2005. 

Er is een geïsoleerde buitenberging 
aangebouwd met een kunststof pui en 
isolerende beglazing. Deze ruimte is voor 
meerdere doeleinden geschikt.  




Het object is netjes onderhouden.
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