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      Ruime, instapklare twee- onder een kapwoning !



Bouwjaar 1971

Soort EENGEZINSWONING

Kamers 5

Inhoud 478 m3

Woonoppervlakte 129 m²

Perceeloppervlakte 231 m²

Overige inpandige ruimte 11 m²

Externe bergruimte 8m²

Verwarming cvketel(huur), vloerverwarminggedeeltelijk

Isolatie Dakisolatie, Spouwisolatie, Volledig geïsoleerd, HR-glas

Energielabel Voorlopig C, in aanvraag

KENMERKEN OMSCHRIJVING

Prachtige, ruime, instapklare twee- onder een kapwoning in De serre is op gebouwd uit kunststof puien met isolerende 
Thorn. Het object aan de Flamentstraat  4, is grotendeels beglazing. In het midden van de serre is een schuifpui met 
vakkundig gerenoveerd en in 2021 nog voorzien van een daarnaast een loopdeur geplaatst, die in verbinding staan 
nieuwe keuken, toiletruimte en meterkast. De woning is met het terras. Het doorzichtige dak van de serre bestaat uit 
grotendeels nieuw gestukt. 
 geïsoleerde polycarbonaatplaten met een van binnen te 
Op de verdieping bevinden zich een badkamer en maar liefs openen dakraam. De lichte tegelvloer is voorzien van 
4 slaapkamers, waarvan 1 kleine slaapkamer is ingericht als vloerverwarming.

strijkkamer met de witgoedaansluitingen. Via een vlizotrap 

op de overloop is de bergzolder met combi cv-ketel Via de trap in de hal naar overloop op de eerste verdieping, 
bereikbaar. 
 met op alle kamers laminaatvloeren. De bovenverdieping 
De woonkamer is uitgebreid met een aangebouwde serre, telt maar liefs 3 grote slaapkamers en een kleine 
die middels een schuifpui te betreden is. De betegelde slaapkamer met de witgoedaansluitingen. 

begane grondvloer is grotendeels voorzien van 

vloerverwarming. 
 De badkamer is geheel betegeld met een antraciet kleurige 
Het object is voorzien van kunststof kozijnen met vloertegel en een lichte wandtegel. De badkamer is voorzien 
grotendeels HR++ beglazing, met rolluiken, waarvan van een wastafel met mengkraan, een ligbad met een 
enkele elektrisch bedienbaar. 
 douchegedeelte met regendouche en thermosstaatkraan en 
Een goed verzorgde tuin aan de voorzijde, een oprit naar de douchewand en duoblok toilet. De badkamer is voorzien van 
achtertuin, welke deels afgesloten wordt door een tuinmuur lichtspots en mechanische ventilatie.

en een vrij nieuwe tuinschutting. In de achtertuin bevinden 

zich een houten tuinhuis en een aangebouwde tuinberging Via de vlizotrap op de zolder komt men op de grote 
voor de fietsen en het tuingereedschap. De achtertuin is bergzolder. De binnenkant van het dak is geïsoleerd met 
afsluitbaar met een poort. De tuin is gelegen op het oosten.
 steenwol en afgewerkt met een gipsplaat. Op de bergzolder 


 is de combi cv-ketel (huur) geplaatst. Merk Remeha, type 
De Flamentstraat is een verkeersluwe straat, dichtbij het Calenta bouwjaar 2011.

centrum van het witte stadje Thorn, met de typische witte 

huisjes, de maaskeien bestrating, de romaanse abdijkerk en 

de vele monumenten in de toeristische stadskern. De 

basisschool de Koningsspil, winkels voor uw dagelijkse 

boodschappen en voorzieningen op loopafstand. Op enkele 

autominuten van de op- en afrit van de A2 Maastricht- 

Eindhoven, en de N273 Maaseik-Venlo.
 



 


Indeling:
 


Entree, via de voordeur in de hal met de meterkast, met 

nieuwe groepenkast, verdeelt in 7 groepen, 1 fornuisgroep, 
hoofdschakelaar en 2 aardlekschakelaars. In de hal bevindt 
zich de kelderkast onder de trap, bedoeld als provisieruimte 
en met het kruipluik naar de kruipruimte. In de hal bevindt 
zich ook de geheel betegelde nieuwe toiletruimte met 
hangend closet en inbouwreservoir.




Via de hal komt U in de dichte keuken met lichte tegelvloer 
en gladde stukwanden. De keuken 2021, staat in een 
hoekopstelling en is een combinatie van eiken houtlook en 
hoogglans, met granieten aanrechtblad en mengkraan met 
de volgende apparatuur, een koelkast, een elektrische oven 
met magnetronfunctie, een 4 pits inductiekookplaat met 
wandafzuigkap en een vaatwasser. 




Via de boog naar de woonkamer met veel lichtinval, met een 
lichte tegelvloer met vloerverwarming, met aan de voorzijde 
het zitgedeelte en aan de achterzijde het eetgedeelte. Aan 
de achterzijde van de woonkamer bevindt zich de schuifpui, 
die toegang geeft tot de aangebouwde serre.

























PLATTEGROND PLATTEGROND



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

Vliegenhorren X

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails 1 en 2 X

Gordijnen 1 en 2 X

Rolgordijnen 2 X

Vitrages 1 en 2 X

Jaloezieën/lamellen Serre X

 

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum X

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren HUUR

Close-in boiler

LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

Geiser X

Thermostaat HUUR

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 X

Vaatwasser X

Afzuigkap/schouw X

Koelkast/vrieskast X

Wasmachine X

Wasdroger X

 

Verlichting, te weten

Inbouwverlichting / dimmers X

Opbouwverlichting Lampen X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en) X

Boeken/legplanken 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

Interesse en meer informatie?
NEEM CONTACT OP MET ONS KANTOOR

Bij Polderte 16 | 6005 SP | Weert



06 53 19 88 77
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