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Kenmerken

& specificaties

Gebruiksoppervlakte wonen:


Perceeloppervlakte:


Inhoud:


Bouwjaar:

106 m²


203 m²


387 m³


1985



Eigen carport en garage


Ben je op zoek naar een mooi ruim helft van 
dubbel woonhuis met een zonnige tuin, een 
eigen carport en een stenen garage? Kom dan 
snel eens kijken bij dit leuke huis. 




De keurig onderhouden woning is 
aantrekkelijk gelegen op een hoek en heeft 
een mooi royaal perceel. Verder is de woning 
goed geïsoleerd en wordt verwarmd door 
middel van heteluchtverwarming. 




De tuin is mooi rondom gelegen en verzorgd 
aangelegd met een royaal terras en borders. 
De garage en carport bevinden zich aan de 
achterzijde van de woning.  











De ligging is aantrekkelijk in wijk de Heeze in 
een rustige straat. Naar het centrum is het 




nog geen tien minuten fietsen, naar de A1 is 
het vijf autominuten. Stads- en lijnbus op 100 
m afstand. En de bossen zijn ook dichtbij!




Enkele pluspunten van deze woning:

- ruime goed geïsoleerde woning;

- eigen carport en  stenen garage;

- schilderwerk recent uitgevoerd;

- niet ver van het centrum en A1;

- ligging in leuke woonwijk De Heeze.

















Door de woning heen:

In de hal bevindt zich het toilet en de 
meterkast, vanuit de hal kom je in de ruime L-
vormige woonkamer. De woonkamer heeft 
een mooie lichte wandafwerking en aan de 
achterzijde een schuifpui naar het terras. De 
nette half open keuken heeft 
inbouwapparatuur en bevindt zich ook aan de 
achterzijde van de woning. 




Via de trap in de hal kom je op de 1e 
verdieping. Vanaf de overloop heb je toegang 
tot 3 mooie slaapkamers en een ruime 
badkamer met een douchehoek, een 2e toilet 
en een wastafelmeubel.































De 2e verdieping is bereikbaar via een vaste 
trap. Hier bevindt zich een keurig afgewerkte, 
ruime zolderkamer met twee dakramen, veel 
bergruimte en een ruimte met de 
wasmachine-aansluiting en de 
verwarmingsketel.




Enkele kenmerken

Gebruiksoppervlakte wonen: 106 m². Inhoud: 
387 m3. Grondoppervlakte: 203 m².




Zoek je een verzorgd helft van dubbel 
woonhuis met een eigen garage en carport, in 
een leuke buurt? Bel dan snel voor een 
afspraak; we laten je het graag zien!





























Begane grond



1e Verdieping



Zolder



Garage



Locatie op de kaart



Kadastrale kaart
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Buurman Makelaardij is een actief NVM-

makelaarskantoor. Het team bestaat uit 2 

beëdigde makelaars/taxateurs: Arjan en 

Erika Buurman. Samen met ons 

ondersteunende team wijst Buurman u 

graag de weg!  

 

Wij hebben een passie voor makelen 

Met onze jarenlange kennis en ervaring bieden 

wij de beste mogelijkheden om ook uw woning 

te verkopen, aan te kopen of te taxeren. Wij 

denken graag met u mee, zijn actief en 

enthousiast en hebben extra aandacht voor 

persoonlijk contact. Ons werkgebied is 

Apeldoorn, Ugchelen en omliggende dorpen.  

Verkoopbemiddeling  

Een goede verkoop begint met een goed 

advies. Wij komen vrijblijvend langs om de 

waarde van de woning te bepalen en uitleg te 

geven over onze werkwijze. Wij adviseren hoe 

de woning het beste in de markt gezet kan 

worden, om zo van de verkoop een succes te 

maken. Uiteraard kijken we altijd naar uw eigen 

wensen en beslissen we samen over de beste 

strategie. 

 

Aankoopbemiddeling  

Naast het verkopen van de woning kunt u bij ons 

terecht voor aankoopbemiddeling. Wij kijken 

kritisch mee naar de woning die bij uw wensen 

past. Heeft u uw droomhuis gevonden? Uw 

persoonlijke aankoopmakelaar begeleidt  u 

deskundig en professioneel tijdens het hele 

aankoopproces en bespaart geld, tijd en zorgen. 

Een aankoopmakelaar, juist in deze tijd!  

Meer weten? Kom eens buurten bij Buurman 

Makelaardij voor een oriënterend gesprek.   

Taxatie 

In de meeste gevallen vraagt de aankoop van 

een huis om een nauwkeurig (NWWI) 

taxatierapport. Onze makelaars zijn ervaren en 

gecertificeerde taxateurs en leveren een 

gevalideerd rapport. Dit rapport wordt onder 

andere voorzien van foto’s van het object, 

bodemgegevens en kadastrale gegevens. Onze 

werkwijze is er zo op ingericht dat het rapport 

binnen enkele werkdagen in huis is. 

GRATIS waardebepaling en adviesgesprek  

Ook benieuwd naar de waarde en 

verkoopmogelijkheden van uw woning? Vraag 

dan gratis een waardebepaling en 

verkoopadviesgesprek aan!  

 

Welkom 


