TE KOOP

Adriaan Butijnweg 25

€ 189.000,- k.k.

4411BT Rilland

eengezinswoning

Wanneer u op zoek bent naar een goed onderhouden eengezinswoning met eigen oprit en
parkeerplaats, een royale en zonnige tuin (25 meter diep!), ruime aanpandige (hobby-)berging
en
een vrijstaande schuur, gelegen in een rustig en kindvriendelijk dorp, kom dan vrijblijvend
kijken in
deze sfeervolle maar ook heel praktische twee-onder- een kap woning uit de jaren ’50 met vrij
uitzicht op de karakteristieke molen van Rilland.
Het dorp Rilland is zeer gunstig gelegen voor woon-werkverkeer richting grote steden als
Rotterdam
en Antwerpen. Binnen 1 minuut zit u op de A58 in beide richtingen. Voor wat betreft openbaar
vervoer zit u in Rilland prima, zowel de trein als bus zijn dichtbij. Er zijn veel mogelijkheden in
de
nabije omgeving van Rilland voor de watersport en de natuurliefhebber. Rilland heeft een o.a.
een
supermarkt, een bakker en een bibliotheek. Ook zijn er drie basisscholen. De woning is
gelegen in
een rustige en kindvriendelijke straat met nabij een speeltuin en voetbalveld.
Begane grond
Via de voortuin bereikt u de hal/entree van de woning. Direct rechts vindt u het toilet, de
trapopgang
naar boven en een handige verdiepte kelderkast. Links is de meterkast en de deur naar de
woonkamer. Het zitgedeelte is aan de voorzijde gelegen en geeft uitzicht op de doorgaande
weg. De
eethoek grenst aan de tuin via openslaande deuren. Heerlijk om in de zomer alles open te
zetten. Via
de woonkamer komt u in de open keuken. Deze prachtige handgemaakte keuken van echt
eikenhout
is in 2019 geplaatst en is voorzien van een gaskookplaat, oven en koel/vriescombinatie.
Via een toegangsdeur in de keuken komt u in de hobby-berging annex bijkeuken, voorzien van
een
deur naar de achtertuin.
1e verdieping:
De vaste trap brengt u naar overloop op de 1ste verdieping. Aan de achterzijde zijn twee
slaapkamers
gelegen waaronder de ouderslaapkamer. Aan de voorzijde is een 3de slaapkamer en een
badkamer.
De badkamer is voorzien van een douche, wastafel en badkamermeubel met een lichte
inrichting. Via
een luik op de overloop kunt u de bergzolder bereiken.

Tuin
De diepe achtertuin is de ideale plek voor het buitenleven. Met een terras voor de openslaande
deuren waar u heerlijk in de zomer kunt ontbijten, een goed onderhouden gazon en een terras
aan
de achterzijde van de tuin. Er is leuke beplanting o.a. een vijgenboom, kiwiboom en
druivenplanten
die u van veel fruit zullen voorzien. De schuttingdelen zijn kortgeleden vervangen en zijn dus
zo goed
als nieuw. U kunt u via de poort aan de zijkant van het huis de tuin bereiken.
Algemeen:
- eigen parkeerplaats
- zeer diepe tuin
- 2 bergingen
- 98 m2 woonoppervlakte
- 371 m3 inhoud
- 340 m2 eigen grond
- onderhoudsvriendelijke kunststof kozijnen met isolerende beglazing
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Prijs

€ 189.000,- k.k.

Postcode

4411BT

Woningtype

eengezinswoning

Tuin

Ja, achtertuin

Garage

Ja

Kamers

4

Slaapkamers

3

Woonoppervlakte

98m²

Perceeloppervlakte

340m²

Inhoud

372m³

Oplevering

in overleg

