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KENMERKEN

Woonoppervlakte 158m² 
Perceeloppervlakte 256m²
Inhoud 559m³
Bouwjaar 1999
Energielabel B

Vraagprijs

€ 425.000

K.K.
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Omschrijving

 


 


 


 

Aan de rand van Passewaaij staat deze 
Algemeen:

moderne, perfect afgewerkte 
 De gehele benedenverdieping is voorzien 
2-onder-1-kapwoning uit 1999 met 4 van een leistenen vloer, grotendeels 
slaapkamers en volop mogelijkheid om voorzien van vloerverwarming. 

wonen en werken te combineren.
 



 Er is in dit huis veel aandacht voor licht. 
Comfortabel wonen met 158m² De woonkamer is voorzien van ramen van 
woonoppervlakte en een inhoud van plafond tot vloer, waarmee de kamer 
559m³ op een perceel van 256m².
 lekker licht is en optimaal met de tuin 


 verbonden wordt. Twee grote dakramen 

 op de zijkamer zorgen voor nog meer 


 lichtinval. Ook de 'werk/speel kamer' is 

 Begane grond:
 voorzien van grote dakramen én een pui 
Je betreedt de woning via een ruime met ramen. Alle dakramen zijn voorzien 
entree/hal met toegang tot de het toilet, van zonwering aan de buitenkant voor 's 
de meterkast, de 'werk/speelkamer' en zomers. 

een ruime woonkamer met open keuken.
 



 

De hoekopgestelde keuken is voorzien 

van een granieten aanrechtblad. In 
Tuin:

2018/2019 is de apparatuur vervangen De schuifpui geeft toegang tot de 
(vaatwasser, koel-vriescombinatie, combi- grotendeels onderhoudsvrije achtertuin 
oven en afzuigkap) en in 2020 zijn de die gelegen is op het zuidoosten en 
kastjes gerenoveerd. 
 tevens via een een achterom bereikbaar 


 is. In de tuin zijn 2 terrassen ingericht, 
De T-vormige woonkamer biedt volop waaronder een schaduwrijk zitje onder de 
ruimte voor wonen, eten en werken. Zo is dakplatanen achterin de tuin. 

een deel momenteel als thuiswerkplek 

ingericht, maar met de gashaard is deze De tuin is omzoomd door stevige stenen 
ook zeer geschikt voor een gezellig zitje. 
 schuttingen en voorzien van een stenen 


 berging, sfeervolle buitenverlichting, een 
De voormalige, inpandige 'garage' is fonteintje, buiten elektra en een 
omgetoverd tot een volwaardige buitenkraan.

leefruimte met volop licht en daardoor 

zeer geschikt als werk- speel- of 

hobbyruimte.  
 



 


 


 


 


 


 


 


 





 



 



 




 



 1e verdieping:
 
 Algemeen:

Vanuit de woonkamer is toegang tot een De woning is volledig geïsoleerd en heeft 
ruime trapkast en de trap naar boven.
 definitief energielabel B, en alle wanden in 


 huis zijn voorzien van spachtelputz en zijn 
Deze is in 2018 volledig gerenoveerd en in 2014 gespoten. 

van trapverlichting voorzien. 
 



 -Er is ruimte voor parkeren op eigen oprit. 

De 1e verdieping is geheel drempelloos 

voorzien van laminaat (2018) en bestaat -Het schilderwerk is in 2017/2018 
uit een ruime overloop met 3 uitgevoerd. 

slaapkamers, waarvan er 1 thans als 

kledingruimte in gebruik is. 
 -Alle ramen zijn voorzien van plissé-



 gordijnen, op de slaapkamers 
Ook vindt je hier de luxe badkamer verduisterend. 

voorzien van elektrische vloerverwarming, -In de voortuin staat een prachtige 
hoekbad, aparte douche, wastafelmeubel, perenboom, die even oud is als het huis. 

designradiator en zwevend toilet.
 




 Zo merk je dagelijks dat je in de Betuwe 


 bent!



 


 2e Verdieping:
 De woning ligt op fietsafstand van het 
Op de 2e etage is een zeer royale 4e centrum van Tiel, en loopafstand van 
slaapkamer gesitueerd met eigen treinstation Passewaaij. De A15 ligt op 
wastafel. Deze kamer heeft volop slechts 7 minuten rijden.

bergruimte achter de knieschotten.
 De woning ligt aan een rustige weg in de 


 kindvriendelijke woonwijk Passewaaij met 
Daarnaast een technische ruimte met de vrij uitzicht over een maïsveld aan de 
CV en mechanische ventilatie, een velux voorzijde. Met 2 minuten lopen ben je in 
dakraam voorzien van zonwering en het Vuadabos met een natuurvijver en een 
aansluiting voor wasmachine. 
 wandelroute. De omgeving leent zich 


 perfect voor heerlijk wandelen en fietsen. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 












Moderne en complete keuken



Tuingerichte zitkamer



Woonkamer met veel lichtinval



Werk- speel- hobby ruimte



Trapopgang met gerenoveerde trap



Royale slaapkamer



Luxe badkamer



Lichte slaapkamer



Slaap/kleding kamer



Royale zonderkamer



Fraai aangelegde tuin



Achtertuin met veel groen



Vrij uitzicht



Op loopafstand van o.a. het Vuelabos



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



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

Vijver X

Broeikas X

Vlaggenmast X

Wijntonnen met beplanting 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 X

Vliegenhorren X

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

Rolgordijnen X

Vitrages X

Jaloezieën/lamellen X

Plisségordijnen met zonwering X

 

Vloerdecoratie, te weten



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

Vloerbedekking/linoleum X

Parketvloer/laminaat X

Plavuizen X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren (huur) X

Close-in boiler X

Geiser X

Thermostaat X

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

Airconditioning X

Quooker X

 

Open haard, houtkachel

(Voorzet) open haard X

Allesbrander X

Kachels X

Gashaard 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



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

Opbouwverlichting X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en) X

Boeken/legplanken X

Werkbank in schuur/garage X

Vast bureau X

Spiegelwanden X

Kledingkasten kledingkamer X

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Wastafel(s) X

Toiletaccessoires X

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
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