Ulestraten
De Sauveurstraat 11

Vraagprijs: € 259.000,- k.k.

Plaats - Ulestraten
Straat – De Sauveurstraat 11
Postcode – 6235 BA
Vraagprijs - € 259.000,- Kosten Koper
Bouwjaar - 1972
Woonoppervlak – ca. 125m2
Beschikbaar - In overleg

Half vrijstaande hoekwoning met garage en zonnige tuin, gelegen op uitstekende locatie nabij mooi
natuurgebied en dorpscentrum.
Begane grond:
De hal is voorzien van een eiken parketvloer, meterkast en toilet. De gedeeltelijk betegelde toiletruimte
is voorzien van een zwevend toilet en fonteintje. De living met aparte zitruimte van ca. 36m² is voorzien
van een eiken parketvloer en gashaard. De keuken is voorzien van een eiken parketvloer en een
moderne keukenopstelling met 6-pits gasfornuis, hete lucht oven, afzuigkap, magnetron, vaatwasser,
spoelbak, koelkast, diepvries en een draaimolen kast. Op de scheiding van de keuken met woonkamer is
een lichtstraat gerealiseerd.
Via de keuken is er toegang tot de tuin middels een deur en een schuifpui.
In de fraai aangelegde tuin bevindt zich een inbouw jacuzzi en tuinverlichting.
De wasmachine- en wasdroger aansluitingen bevinden zich in de muurkast in het portaal.
De gehele begane grond is voorzien van dubbele beglazing.
Eerste verdieping:
Via de overloop, voorzien van een laminaatvloer, is er toegang tot 3 slaapkamers met rolluiken en een
luxe badkamer. De slaapkamers zijn respectievelijk ca. 14.20m², ca. 10.45m² en ca. 8.20m² en allen
voorzien van een laminaatvloer. De fraaie badkamer van ca. 4m² is geheel betegeld en voorzien van
vloerverwarming, zwevend toilet, ligbad met douche garnituur en een badkamermeubel met wastafel.
De gehele verdieping is voorzien van dubbele beglazing.
Tweede verdieping:
Middels vlizotrap bereikbaar. Hierop bevindt zich de CV combiketel ( € 32,- huur per maand)
Algemeen:
Perceeloppervlakte 332m², vrijstaande garage, dubbele beglazing, ruime living met gashaard, ruime
open keuken, 3 slaapkamers met rolluiken, moderne badkamer, jacuzzi in tuin.

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Drukfouten voorbehouden.

Het adres voor al uw verzekeringen en een geheel
onafhankelijk hypotheekadvies

GGV ASSURANTIEN EN HYPOTHEKEN BV
Kerkveldsweg West 29a
6101 HP Echt
Tel. 0475-485999
Mobiel: 0651099892
e-mail: verzekeringen@ggv-echt.nl

Uw makelaar voor geheel Limburg
GGV VASTGOED BV
Kerkveldsweg West 29a
6101 HP Echt
Tel. 0475-485999
Mobiel : 0651099892
e-mail: onroerendezaken@ggv-echt.nl

