
WILGENLAAN 10, WILDERVANK

€ 249.000 k.k.

www.wilgenlaan10.nl



Wilgenlaan 10, Wildervank

Ruim wonen en inrichten naar eigen smaak!

Deze ruime, middels de garage geschakelde vrijstaande woning is gelegen aan een rustige weg nabij water
met een ruim uitzicht. De woning heeft een aangebouwde stenen garage/berging.

Kelder:
Onder de provisiekast in de keuken ligt de kelder.

Begane grond:
De woning heeft een zijentree, waardoor men in de ruime hal met trapopgang naar boven komt en waar
tevens het toilet te bereiken is.
De lichte, op het zuiden gelegen, woonkamer (ca. 34 m²) heeft een verbinding met de halfopen keuken (ca.
16 m²) met provisieruimte en toegang naar de bijkeuken (ca. 6.5 m²).
De bijkeuken heeft een achterentree, toegang naar de aangebouwde garage en witgoedaansluitingen.

Verdieping:
De overloop biedt toegang aan 4 slaapkamers (resp. ca. 8.5, 11, 11 en 11.5 m²) en de badkamer (ca. 6 m²,
voorzien van een douche, ligbad, toilet en vaste wastafel).

Zolder:
De zolder is te bereiken via een vaste trap en heeft een ruime overloop met veel bergruimte en de cv-
opstelplaats. Op zolder is een kamer aanwezig, wat als slaapkamer gebruikt kan worden.

Garage:
De aangebouwde stenen garage met bergruimte (totaal ca. 28 m²) is voorzien van elektra en water en van
binnenuit te bereiken en heeft aan zowel de achter- als voorzijde een loopdeur.

Informatie:
De woning is voorzien van een cv-combiketel (Intergas, 2011, eigendom) en heeft deels dubbele beglazing.

Op wilgenlaan10.nl vind je uitgebreide informatie over deze woning zoals bijvoorbeeld de kenmerken,
fullscreen foto's, buurtinformatie, streetview of de zonnegrens.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 249.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1975
Soort dak Dwarskap bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 171 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 17 m2

Overige inpandige ruimte 28 m2

Perceeloppervlakte 340 m2

Inhoud 601 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen, met een kelder en zolder
Voorzieningen Dakraam en kabel TV

Energie

Voorlopig energielabel C
Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Intergas gas gestookt uit 2011, eigendom



Kadastrale gegevens

Wildervank A 2482
Oppervlakte 316 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Wildervank A 2483
Oppervlakte 24 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 60 m2 (5m diep en 12m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordoosten
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd stenen berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra en voorzien van water

Wilgenlaan 10, Wildervank





 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



Plattegrond









Kadastrale kaart



Eigendomsinformatie A 2482



Eigendomsinformatie A 2483








