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€ 174.500 k.k.
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Sportlaan 11, Nieuwe pekela

Vrijstaand wonen in een rusige woonwijk!

Een net onderhouden vrijstaand woonhuis met een vrijstaande houten garage, gelegen in een woonwijk met
de voorzieningen van het dorp op loop- en fietsafstand.
Perceelgrootte 397 m².

Kelder:
Vanuit de hal is er toegang naar de kelder onder de woning, de kelder heeft een oppervlakte van ca. 4.5 m².

Begane grond:
De hal geeft toegang aan een provisiekast, toilet (wandcloset), de dichte keuken (ca. 7 m², voorzien van enig
inbouwapparatuur) en de L-vormige woonkamer (ca. 26.5 m²) welke een deur naar het terras aan de
achterzijde van de woning heeft.
De bijkeuken (ca. 8.5 m², voorzien van cv-opstelplaats, witgoedaansluiting en achterentree) is te bereiken
vanuit de keuken.

Verdieping:
Via de trapopgang in de hal kom je op de overloop, waar een ruime inbouwkast aanwezig is en een apart
toilet (wandcloset). Naast de 3 slaapkamers (resp. ca. 5.5, 7.5 en 12 m²) is er ook een ruime badkamer (ca. 8
m², voorzien van een ligbad en een vaste wastafel) aanwezig.

Vliering:
Op de woning is een vliering aanwezig, welke te bereiken is via een vlizotrap en te gebruiken is als
bergruimte.

Garage:
Op het perceel is een ruime vrijstaande houten garage aanwezig, welke zowel een kantel- als een loopdeur
heeft.

Informatie:
De woning heeft dubbel beglazing en een cv-combiketel (Remeha, 2017, lease).

Op sportlaan11.nl vind je uitgebreide informatie over deze woning zoals bijvoorbeeld de kenmerken,
fullscreen foto's, buurtinformatie, streetview of de zonnegrens.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 174.500 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1960-1970
Soort dak Dwarskap bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 98 m2

Overige inpandige ruimte 5 m2

Perceeloppervlakte 397 m2

Inhoud 396 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 2 aparte toiletten
Badkamervoorzieningen 1 ligbad en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen, met een kelder en vliering
Voorzieningen Tv kabel

Energie

Voorlopig energielabel F
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Remeha gas gestookt uit 2017, lease



Kadastrale gegevens

Nieuwe Pekela A 2692
Oppervlakte 390 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Nieuwe Pekela A 4138
Oppervlakte 7 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging In woonwijk
Tuin Tuin rondom

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Vrijstaande houten
Capaciteit 1 auto
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Kadastraal bericht










