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Objectgegevens
Bouwjaar  1996
Woonoppervlakte  ca. 116 m²
Perceeloppervlakte  ca. 131 m²
Inhoud  ca. 402 m³

Deze uitstekend onderhouden eengezinswoning ligt in Galecop, aan een brede straat met vrij uitzicht op een groenstrook. Naast de riant uit-
gebouwde woonkamer met open keuken, beschikt de woning over vier slaapkamers, moderne badkamer, zonnige voor- en achtertuin, berging 
en achterom. Voor de woning is er voldoende (gratis) parkeergelegenheid op de openbare weg. De wijk Galecop kenmerkt zich door de breed 
opgezette straten met veel begroeiing en biedt in de directe nabijheid, speel- en groenvoorzieningen, winkels, scholen, kinderopvang, diverse 
sportfaciliteiten, openbaar vervoer en de belangrijke uitvalswegen (A2, A12 en A27).

Begane grond:
Vanuit de hal met meterkast, garderobe en toilet, komt u in de lichte woonkamer met aan de voorzijde een open keuken met grote raampartij. 
De lichte en moderne keuken (ca. 9 m²) is vernieuwd in 2017 en is uitgerust met een houten werkblad, kasten en lades voorzien van softclose, 
verlaagd plafond met inbouwspots, grote RVS spoelbak en diverse inbouwapparatuur, zoals: 4-pits inductie kookplaat, RVS afzuigkap, oven, 
magnetron, vaatwasser en een koel/vriescombinatie.  De prachtige ruime woonkamer (ca. 36 m²) is de echte verrassing van dit huis. In 2017 
is over de volle breedte van het huis een uitbouw van 3 meter gerealiseerd. De uitbouw is voorzien van een grote raampartij met openslaande 
deuren naar de achtertuin, twee grote Velux dakramen (voorzien van zonwering) en aan de achterzijde een elektrisch zonnescherm. Verder is 
de woonkamer voorzien van vier designradiatoren. De onderhoudsvriendelijke achtertuin is voorzien van mooie sierbestrating, houten schut-
ting, inbouwspots onder de overkapping van de uitbouw, buitenkraan (ook aan de voorzijde), stenen berging (met elektra) en achterom. De 
gehele begane grond is voorzien van een PVC vloer met houtlook. 

1e verdieping:
Via de trap in de hal bereikt u de overloop op de 1e verdieping met toegang tot twee slaapkamers (ca. 9 m², ca. 7 m²) aan de achterzijde en een 
royale derde slaapkamer (ca. 15 m²) aan de voorzijde.
De geheel vernieuwde en luxe uitgebouwde badkamer (2019) is voorzien van een ligbad, inloopdouche met hand- en regendouche, zwevend 
toilet, inbouwspots, wastafelmeubel met (verwarmde) spiegel met Led verlichting en een hoge bergkast.

2e verdieping:
Via de trap bereikt u de 2e verdieping (ca. 19 m²), waar een vierde royale slaapkamer kan worden gerealiseerd. Deze is aan de achterzijde voor-
zien van een groot Velux dakraam met raambekleding en extra bergruimte achter de knieschotten. Ook bevindt zich hier de opstelplaats voor 
de was- en droogmachine en de mechanische ventilatie unit (2019). 
De bovenverdiepingen zijn voorzien van een neutrale laminaatvloer.

Bijzonderheden:
•  Uitstekend onderhouden eengezinswoning met vier slaapkamers.
•  Riante uitbouw woonkamer, gerealiseerd eind 2017.
•  Vernieuwde keuken in 2017.
•  Vernieuwde toiletruimte en badkamer in 2019.
•  Zonnige voor- en achtertuin met buitenkraan, verlichting, berging en achterom.
•  De woning is v.v dubbele beglazing en houten kozijnen met ventilatieroosters.
•  Elektrisch zonnescherm aan achterzijde.
•  De openslaande deuren in de woonkamer zijn voorzien van een schuifhor.
•  Zowel de woonkamer als het toilet zijn voorzien van houten barndeuren.
•  Slaapkamer aan de voorzijde is voorzien van elektrische rolluiken en een hor.
•  De 2e slaapkamer aan de achterzijde is voorzien van een hor.
•  De woning is v.v. mechanische ventilatie (2019) in de keuken, toilet en badkamer.
•  Buitenschilderwerk is uitgevoerd in 2017.
•  Verwarming en warmwater door middel van stadsverwarming.
•  Definitief energielabel: A.
•  Woonoppervlakte van deze woning is officieel ingemeten volgens BBMI (Branche Brede Meet Instructie, afgeleide van NEN 2580).

Alle gegevens zijn met grote zorg samengesteld en volgens ons uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid van deze gege-
vens kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is geheel vrijblijvend, de verkoop geschiedt onder voorbehoud 
goedkeuring opdrachtgever.
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Lijst van zaken
blijft achter

gaat mee

ter overname
n.v.t.

Tuinaanleg/beplanting  X
(Sier)bestrating/erf afscheiding  X
Buitenverlichting  X
Tuinhuisje/buitenberging  X
Broeikas        X
Vlaggenmast        X
Voet droogmolen        X
Antenne        X
Brievenbus  X
(Voordeur)bel  X
Veiligheidssloten  X
Alarminstallatie        X
Zonwering dakramen uitbouw  (handmatig)  X
Rolluiken slaapkamer voorzijde (elektrisch)  X
Gordijnrails    X
Gordijnen    X
Losse horren/rolhorren    X
Rolgordijnen  X
Luxaflex        X
Vloerbedekking/linoleum        X
Laminaatvloer/ PVC vloer  X
Warmwatervoorziening  X
Stadsverwarming  X
Thermostaat  X
(Voorzet)open haard met toebehoren        X
Kachels        X
Isolatievoorzieningen  X
Keukenblok met bovenkasten incl. verlichting  X
Keuken (inbouw)apparatuur (Ikea):
- 4-pits inductie kookplaat  X
- RVS afzuigkap  X
- Oven  X
- Magnetron  X
- Koel/vriescombinatie  X
- Vaatwasser  X
Inbouwverlichting/dimmers  X
Opbouwverlichting    X
Spiegelwanden        X
Losse kasten, boeken-, legplanken    X
Wastafels met accessoires  X
Toiletaccessoires (toiletrol houder, toiletbril, spiegel, etc.)  X
Badkameraccessoires (planchet, spiegel, kranen douchescherm)  X
Sauna met toebehoren        X
Veiligheidsschakelaar wasmachine        X
Over te nemen lease-, huur-, huurkoopcontracten:        X
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030 799 10 70
06 10 62 29 20
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