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Omschrijving


In een rustige en kindvriendelijke woonwijk vindt u deze 5-kamer ééngezinswoning met een 
zonnige achtertuin. Het woonhuis is gelegen op 171 m² eigen grond en beschikt onder meer over 
een doorzon woonkamer, 4 ruime slaapkamers en een moderne badkamer met inloopdouche. 

De zolderetage is aanzienlijk vergroot door een nokverhoging. De diepe achtertuin is gesitueerd 
op het zuidwesten en biedt een achterom en houten berging met overkapping, kortom het is hier 
heerlijk vertoeven! Het landelijke dorpje Hoogblokland is gelegen in de Alblasserwaard, grote 
steden als Utrecht, Breda en Rotterdam zijn binnen 30 minuten met de auto bereikbaar. Om een 
compleet beeld van deze woning te vormen, bent u van harte uitgenodigd voor een bezichtiging!  

Type Tussenwoning
Bouwjaar 1971
Woonoppervlakte 101 m²
Inhoud 315 m³
Perceeloppervlakte 171 m²
Aantal kamers 5
Oplevering In overleg



Indeling begane grond




 Entree / hal

De entree vindt plaats in de hal, welke voorzien is van de meterkast (4 groepen), 

de trapopgang naar de 1ste etage en een praktische trapkast.

* Vloerafwerking: plavuizen

* Wandafwerking: granol

* Plafondafwerking: hout







 Toiletruimte

Toiletruimte met toilet en fonteintje.

* Vloerafwerking: vloertegels

* Wandafwerking: wandtegels / granol

* Plafondafwerking: hout







 Woonkamer

De doorzon woonkamer is opgedeeld in een zit- en eethoek.

* Vloerafwerking: laminaat

* Wandafwerking: granol / steenstrips

* Plafondafwerking: houten balken / structuurverf 







 Keuken

De keuken beschikt over diverse inbouwapparatuur als een 4-pits gaskookplaat, 

afzuigkap en koelkast. Tevens biedt de keuken toegang tot de heerlijke achtertuin.

* Vloerafwerking: plavuizen

* Wandafwerking: behang

* Plafondafwerking: hout









Indeling 1ste etage






 Overloop

Overloop met vaste open trap naar de 2de etage. 

* Vloerafwerking: vloerbedekking

* Wandafwerking: houten lambrisering / granol

* Plafondafwerking: hout







 Badkamer

De moderne badkamer is in 2019 vernieuwd en voorzien van een inloopdouche met 
thermostaatkraan en regendouche, een badmeubel, design radiator en de wasmachine 
aansluiting. De badkamer biedt zowel mechanische als natuurlijke ventilatie.

* Vloerafwerking: plavuizen 

* Wandafwerking: wandtegels 

* Plafondafwerking: kunststof v.v. inbouwverlichting







 Slaapkamer I

De 1ste ruime slaapkamer is gesitueerd aan de voorzijde van de woning.

* Vloerafwerking: laminaat

* Wandafwerking: behang / hout

* Plafondafwerking: gips








Slaapkamer II

Aan de achterzijde van de woning vindt u de 2de ruime slaapkamer.

* Vloerafwerking: laminaat

* Wandafwerking: behang

* Plafondafwerking: gips 







 Slaapkamer III

Ook de 3de slaapkamer is gelegen aan de achterzijde van de woning en biedt een vaste kast.

* Vloerafwerking: laminaat

* Wandafwerking: granol

* Plafondafwerking: gips 









Indeling 2de etage






 Voorzolder

Ruime voorzolder met de cv-installatie (2016).

* Vloerafwerking: vloerbedekking

* Wandafwerking: granol

* Plafondafwerking: gips









 Slaapkamer IV

De royale zolderkamer heeft aan beide zijden bergruimte onder het schuine dak.

* Vloerafwerking: laminaat

* Wandafwerking: granol / hout

* Plafondafwerking: gips v.v. inbouwverlichting



Tuin / Algemeen



De voortuin is keurig aangelegd met bestrating en plantenborders.




De achtertuin is gelegen op het zonnige zuidwesten en is aangelegd met bestrating, een 

gazon en plantenborders. De achtertuin is maar liefst 15 meter diep en voorzien van een 
overkapping met achterom en een houten berging (ca. 3.04 x 2.64 m.) met elektra.











ALGEMEEN






- De achterpui op de begane grond is voorzien van zonwering.

- Het woonhuis is grotendeels voorzien van kunststof kozijnen.

- De woning is vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing.





Plattegrond begane grond



Plattegrond 1ste etage



Plattegrond 2de etage



Lijst van zaken



Lijst van zaken



Kadastrale kaart
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