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Kenmerken

& specificaties

Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Inhoud:


Bouwjaar:

89 m²


86 m²


352 m³


1895

veel leefruimte op de begane grond;

openslaande deuren naar de achtertuin;

massief eiken vloer op de begane grond;

elektra (begane grond) geheel vervangen;

drie slaapkamers;

werkplek op de tweede verdieping;



Groenestraat 48
Aan de Groen(st)estraat in Assendorp staat 
deze leuke tussenwoning met aangebouwde 
achterhal en toilet. 



De hoeveelheid leefruimte op de begane 
grond i.c.m. drie slaapkamers op de 
verdieping maakt dat je direct verliefd kunt 
worden op dit huis. 



De begane grond is voorzien van een 
robuuste eiken vloer en de keuken is in 2010 
geplaatst. 



De wasmachine-aansluiting vindt je in de 
aangebouwde achterhal en al je provisie kun 
je kwijt in de ruime trapkast.




















Indeling:

Onderverdieping: 

Kelder




Begane grond: 

Hal/entree | Open keuken | Woonkamer | 
Achterhal / bijkeuken | Toilet




Eerste verdieping: 

Drie slaapkamers | Overloop | Badkamer




Tweede verdieping: 

Zolderberging | Werkplek





























Voorzieningen:



- warm water en verwarming via de CV-ketel;



- woonkamer met eiken vloer en openslaande 
deuren naar de tuin;



- open keuken met luxe inbouwkeuken (2010) 
met o.a. gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser, 
koelkast, combi-oven;



- achterhal /bijkeuken (gerenoveerd in 2019) 
met toilet en waskast (wasmachine + droger);



- drie slaapkamers op de eerste verdieping 
waarvan één met dakkapel en vaste kast;



- badkamer (2010) met douche, vaste wastafel 
en toilet;



- ruime zolderberging met werkplek op de 
tweede verdieping;



- achtertuin gelegen op het westen;












Buurt:



De woning is gelegen in een leuke buurt met 
veel betrokken bewoners. 




Het 'tussendoortje' (https://
hettussendoortje.info) is een initiatief van de 
buurtbewoners en is een levend bewijs van 
de betrokkenheid van de buurtbewoners.















Kelder



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping



Kadaster



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kledingkast X

 - Planken voorraadkast beneden X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - Plisse gordijnen beneden en boven (3 stuks) X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - Spiegel toilet beneden X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Lijst van zaken
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