Adres

: Oude Heijningsedijk 8 te Heijningen

Object

: Sfeervolle vrijstaande dijkwoning met blokhut, terras en weiland op
910 m2 eigen grond.
Ben u een dierenliefhebber? Op de aangrenzende wei staat een
stalletje met 2 paardenboxen!

Koopsom

: € 249.900,-- kosten koper

Indeling o.a:
Binnenkomst via de dijkhoogte. Deze geeft toegang tot de woonkamer en een werk-, slaapof speelkamer.
De woonkamer is een sfeervolle kamer met een gezellige houtkachel.
Afmetingen circa 4.80m x 4.35m.
De vloer is bedekt met laminaat, de wanden en plafond met sierbalken, zijn geschilderd.
De ander kamer op deze verdieping, is met afmetingen van circa 4.80m x 2.25m.
1e verdieping:
Op de eerste verdieping zijn 2 ruime slaapkamers en een vaste bergkast waar de CVopstelling is geplaatst.
Beide slaapkamers hebben licht laminaat op de vloer en wit geschilderde wanden.
Slaapkamer 1 meet circa 3,50m x 4,40m en is geschikt om op te splitsen in 2 kamers;
hiervoor is al een extra deur geplaatst.
Slaapkamer 2 met circa 3,50m x 2,90m.
Onderhuis:
In het onderhuis, ofwel souterrain, is de woonkeuken, de badkamer en de toiletruimte.
De woonkeuken is een mooie ruimte van 3,15m x 4,25m. Deze heeft een keukenopstelling in
hoekvorm en is uitgerust met gasfornuis met oven en afzuigschouw en een
koel/vriescombinatie. Vanuit de keuken is er toegang tot het achterterras.
De geheel betegelde badkamer is ingericht met wastafelmeubel en inloopdouche. De
naastgelegen toiletruimte is ingericht met duoblok toilet en fonteintje.
Tuin:
Het terras is geheel voorzien van sierbestrating en van hieruit geniet u van een heerlijk weids
uitzicht over de achtergelegen landerijen.
Vanaf het terras heeft u toegang tot de zijtuin met een breedte van circa 70 m.
Dit is een mooi dijkstuk dat gebruikt kan worden als wei voor bijvoorbeeld een paardje,
kippen of geiten.
Algemeen:
- Bouwjaar ca. 1925;
- Grotendeels dubbel glas;
- Inhoud ca. 325 m3;
- CV ketel van 2012;
- Fantastisch uitzicht over het polderlandschap;
- Deze verkoop geschiedt in collegiale samenwerking met Breure en Breure Makelaardij.
Hypotheek met of zonder NHG kan door ons verzorgd worden.
Inruil eigen woning desgewenst mogelijk.
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld.
Van bovengenoemde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

