
te koop

Jozef Israëlsstraat 30
Tiel
Vraagprijs € 240.000 K.K.

\\  Parkweg 17, 4006 ET Beesd  \\  0344-767599  \\  info@hetfundamentmakelaardij.nl  \\  hetfundamentmakelaardij.nl/  



Overdracht

Vraagprijs € 240.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1989

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie

Gedeeltelijk dubbel glas

Muurisolatie

Vloerisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 118 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 67 m²

Inhoud 278 m³

Oppervlakte overige inpandige ruimten 11 m²

Oppervlakte externe bergruimte 5,2 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging In woonwijk

 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Zuidoost

Heeft een achterom Ja

Staat Normaal

Kenmerken



Tuin 2 - Type Voortuin

Tuin 2 - Oriëntering Noord west

Tuin 2 - Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Intergas HRE

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2018

Combiketel Ja

Eigendom Huur

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een dakraam Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Kenmerken
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Omschrijving
Een leuke starterswoning met fraai uitzicht op een brede groenstrook, gelegen in een kindvriendelijke ruim 

opgezette en groene woonwijk in Tiel. 





De woning heeft 2 slaapkamers en een royale open zolder, waar goed een 3e (slaap)kamer te creëren is. Royale 

achtertuin met stenen berging en achterom. 





De woning is als volgt ingedeeld: 


Entree aan de voorzijde van de woning, hal met meterkast, toilet en toegang tot de woonkamer. De woonkamer 

heeft veel lichtinval door grote ramen aan de voorkant en aan de achterkant van de woning. Er is een inbouwkast 

onder de trap en een deur naar een tussenhalletje met trapopgang naar de 1e verdieping. 





Aan de achterzijde van de woning is de half open keuken. De keuken is voorzien van een eenvoudig wit keukenblok 

met 3 boven-/ en 3 onder kastjes met rvs blad met geïntegreerde spoelbak. Los gasfornuis met oven en losse koel-/

vries combinatie. Deur naar de royale achtertuin, volledig betegeld en voorzien van een vrijstaande berging en poort 

met achterom. 





De 1e verdieping heeft 2 royale slaapkamers met dakramen en een badkamer met douchecabine en wastafel.





Vanuit de overloop is door middel van een vaste trap de 2e verdieping bereikbaar. Dit is een open zolderruimte met 

een dakraampje. Een ruime zolder die geschikt is voor diverse doeleinden zoals een extra (slaap)kamer of 

bergruimte. Hier is ook de CV ketel opgesteld, dit is een HR ketel uit 2019 (huur). 





De woning heeft op de begane grond en op de 1e verdieping laminaatvloeren en de muren zijn gesaust in een lichte 

kleur. 





De totale oppervlakte van de woning is 78m2, waarvan op dit moment 11m2 overige inpandige ruimte op de tweede 

verdieping.


Door het aanbrengen van een groter dakraam kun je deze ruimte eenvoudig aan de totale gebruiksoppervlakte 

toevoegen. En hier een (slaap) kamer creëren.





Aanvullende informatie:


- bouwjaar  1989


- totale perceeloppervlakte 118m2


- totale oppervlakte 78m2m waarvan 67m2 gebruiksoppervlakte


- CV ketel 2018 (huur)


- geïsoleerde woning met hardhouten kozijnen en dubbel glas
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Kadastrale kaart



Locatie



Omschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname N.v.t.

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Tuinhuis/buitenberging X

 

Woning

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Zonwering binnen X

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

 

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum X

Laminaat X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren (huur) X

Thermostaat X

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

Fornuis X

Koel-/vriescombinatie X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Boeken/legplanken X

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Wastafel(s) X

Lijst van zaken
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interesse
in deze mooie woning?
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