
Aardbeivlinder 156
Tiel

Vraagprijs

€ 330.000

K.K.

Zeer comfortabel en luxe huis met 5 royale slaapkamers!
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KENMERKEN

Woonoppervlakte 146m² 
Perceeloppervlakte 151m²
Inhoud 522m³
Bouwjaar 2011
Energielabel A

Vraagprijs

€ 330.000

K.K.



Aardbeivlinder 156
Tiel



Omschrijving
             WAT EEN PARELTJE!!
 



 

In Passewaaij aan de Aardbeivlinder vind 
2e verdieping:

je deze zeer duurzame woning met Ruime overloop met opstelplaats 
vloerverwarming en koelsysteem door het wasmachine/droger aan de ene kant van 
hele huis.
 de trap en bergruimte aan de andere kant 


 van de trap. 

Luxe ingericht met complete 

inbouwkeuken met onder andere nieuwe Deze ruimte is ook in te richten als 
ovens, vaatwasmachine en vriezer. En werkhoek.

luxe badkamer met inloopdouche, 

wastafelmeubel en toilet.
 2 slaapkamers, waarvan 1 met groot 


 dakraam en 1 met dakkapel.

De woning heeft maar liefst 146m2 

woonoppervlakte en in totaal 5 ruime 
Bijzonderheden:

slaapkamers. Heerlijke tuin op het zuiden - Perfect afgewerkte moderne en luxe 
met berging en achterom. 
 woning, instap klaar



 

Entree met hal, modern toilet, meterkast, - Zeer hoog wooncomfort door 
kast met installaties, trapopgang naar 1e vloerverwarming en koelsysteem in de 
verdieping en toegang tot de woonkamer/ gehele woning

keuken.
 - Luxe complete inbouwkeuken met deels 


 nieuwe apparatuur (ovens, 
Luxe, complete en moderne vaatwasmachine en vriezer)

inbouwkeuken aan de voorkant van de 

woning. Met veel lichtinval door het grote - Tuin op het zuiden met achterom

raam dat van vloer tot plafond doorloopt. 

Voorzien van inductie kookplaat, - Kindvriendelijke woonwijk nabij scholen 
afzuigschouw, koelkast, vriezer, combi en winkelcentrum

magnetron/oven en combi/stoom oven, 

vaatwasmachine, rvs spoelbak met - begane grond voorzien van pvc vloer

quooker en heel veel bergruimte.
 



 - aan de rand van de wijk Passewaaij, 
Tuingerichte living van ruim 40m2 met dichtbij de natuur

veel ramen van vloer tot plafond en 

openslaande deuren naar de tuin. 
 



 


1e verdieping:
 

Overloop met toegang tot 3 slaapkamers.
 

De ouderslaapkamer aan de voorzijde 

heeft twee franse balkons.
 

Luxe badkamer met inloopdouche met 

regendouche, wastafelmeubel en toilet.
 



 


 


 


 


 






Royale tuingerichte living met openslaande deuren naar de tuin



Royale, tuingerichte living



Eethoek en keuken



Luxe keuken



Overloop 1e verdieping en oudersslaapkamer met franse balkons



Oudersslaapkamer met franse balkons en kinderkamer



Slaapkamer aan de achterzijde en badkamer



Overloop 2e verdieping en 4e slaapkamer met dakkapel



5e slaapkamer op de tweede verdieping en achtertuin



Achtertuin met zongunstige ligging op het zuiden



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond 2e verdieping



Plattegrond berging



Kadastrale kaart



Locatie op de 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

 

Woning

Alarminstallatie X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen X

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

Shutters X

Jaloezieën/lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum X

Parket/laminaat X

 

Warmwatervoorziening / CV

Electrische boiler (huur) X

Thermostaat X

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

Quooker X

 



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

(Combi)magnetron X

Gaskookplaat/keramische plaat/
inductie/fornuis

X

Oven X

Vaatwasser X

Afzuigkap/schouw X

Koelkast/vrieskast X

Wasmachine X

Wasdroger X

 

Verlichting, te weten

Opbouwverlichting X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast (bruine kledingkast op zolder 
en witte kasten slaapkamer

X

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Wastafel(s) X

Toiletaccessoires X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X
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