St Barbarastraat 25, Griendtsveen
Vraagprijs € 450.000, - k.k.

HIGHLIGHTS
•

•
•
•
•
•

Vrijstaande woning in de
fantastisch groene omgeving van
Griendtsveen
3 slaapkamers
Ruime perceel
Wonen midden in de natuur
Zeer ruime garage
Optimale privacy

KENMERKEN
Type: vrijstaande woning
Woonoppervlakte: ca. 109 m²
Inhoud woning: ca. 592 m³
Perceeloppervlakte: 708 m²
Bouwjaar: 1963
C.V.-Ketel: 1989
Energielabel: G
Levering: In overleg
Vraagprijs: € 450.000, - k.k.

Omschrijving
St Barbarastraat 25, Griendtsveen
Ruime en netjes onderhouden vrijstaande woning op een
royaal perceel in het pittoreske en natuurrijke dorp
Griendtsveen. De woning (woonopp. 109 m²| Inhoud 592
m³) is gelegen op een ruim perceel van 708 m² met fraai
aangelegde tuin, diverse terrassen en ruime oprit en
royale garage.

Eerste Verdieping
Via de overloop heeft u toegang tot 3 slaapkamers en een
ruime badkamer.
Slaapkamer I: 3.16 x 2.71, Slaapkamer II: 3.16 x 3.19 en
slaapkamer III 2.52 x 2.31, De slaapkamers zijn voorzien van
een mooie laminaat vloer.

Het pand is gelegen op korte afstand van de basisschool en
op een zeer rustige locatie midden in het groen. Daarnaast
zijn er goede verbindingswegen naar de omliggende
gemeenten zoals Deurne, Horst en Sevenum.

De badkamer is voorzien van een douche, ligbad, toilet, een
wastafelmeubel, en design radiator.

De woning is courant ingedeeld met royale ruimtes en
beschikt o.a. over een ruime living (35m²), heerlijke
leefkeuken (ca. 11m²), 3 ruime slaapkamers en een zeer
ruime garage.
Indeling
Parterre
Via de entree komt u binnen in de ruime hal. De hal biedt
toegang tot de keuken, de trapopgang naar de eerste
verdieping en de meterkast.
De ruime living heeft een heerlijk zitgedeelte. Door de
grote raampartijen is het een lichte en prettige ruimte. De
woonkamer is voorzien van een laminaatvloer.
Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot de keuken!
De keuken is uitgerust met diverse keukenapparatuur
onder andere een keramische kookplaat, koelkast,
vaatwasser en combi oven/magnetron. De keuken is
voorzien van een tegelvloer.
Via de keuken heeft u toegang tot de hal met aansluitend
de bijkeuken. In de bijkeuken treft u de aansluitingen voor
het witgoed en er een praktische wastafel. Tevens heeft u
vanuit de hal toegang tot het toilet.
De zeer ruime garage is bereikbaar via loopdeur en een
automatische rolpoort vanuit de oprit. De garage kan voor
meerdere doeleinden gebruikt worden. Via een vlizotrap
heeft u toegang tot de bergzolder boven de garage.
Via een loopdeur vanuit de garage heeft u toegang tot de
tuin

Via een vlizo trap heeft u toegang tot de zolder. Hier bevindt
zich een aparte bergruimte.
Tuin
De tuin is gelegen op het zuidoosten. U kunt hier optimaal
genieten van de tuin en van de zon! U geniet hier van
optimale privacy.
Aan ruimte heeft u geen gebrek! In de tuin heeft u nog 2
bergingen tot uw beschikking.
De tuin is ingericht met diverse borders, terrassen en een
grote vijver. De tuin is via een achterom toegankelijk.
Locatie
De woning is rustig gelegen. Griendtsveen is een gezellig dorp
midden in het groen. Vanuit hier heeft u diverse recreatieve
mogelijkheden om te gaan fietsen, wandelen of om erop uit te
trekken.
Met name het in de buurt gelegen Deurne heeft een
uitgebreid aanbod (winkel)voorzieningen en middelbare
scholen.

Kortom een heerlijke plek!

Interesse in de fantastische woning? We plannen graag een
bezichtiging.

KADASTRALE KAART

BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

Startpunt Wonen is hét startpunt voor al uw woonwensen!
Wij bieden een compleet overzicht van nieuwbouw en bouwkavels in de gemeente Horst
aan de Maas. Tevens begeleiden wij bij het kopen & verkopen van woningen, en bieden wij
onafhankelijk financieel advies.
Startpunt Wonen is lid van VastgoedPro, en staat dus voor professionaliteit, deskundigheid
en onafhankelijkheid.

Waarom Startpunt Wonen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Persoonlijk, betrokken & klantgericht
Groot eigen klantenbestand & netwerk
Professioneel & deskundig
Erkend lid van VastgoedPro
Resultaat & zeer gunstige condities
Scherp tarief & geen opstartkosten
Nagenoeg 24/7 bereikbaar, ook in het weekend!
Eerlijke & transparante dienstverlening
Duidelijke communicatie
Geen verrassingen!

Neem gerust vrijblijvend contact op met ons kantoor, tot ziens!

Disclaimer

Wij stellen het op prijs als u ons naar aanleiding van de brochure en bezichtiging op de hoogte
brengt van uw bevindingen zodat wij onze opdrachtgever kunnen informeren.
De gegevens en eventuele plattegronden in deze documentatie zijn zo correct mogelijk
weergegeven, opdat u zich kunt oriënteren omtrent het object. De informatie is met zorg
samengesteld en uit onzes inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid
ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Eventuele bijgesloten tekeningen
en maten zijn ter indicatie en kunnen afwijken van de werkelijke situatie.
Deze informatie is geheel vrijblijvend en is een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Bel
gerust voor meer informatie wij zijn u graag van dienst

Contactgegevens
Startpunt Wonen, Kranestraat 33, 5961 GX Horst
T: (077) 260 00 00 E: info@startpuntwonen.nl
W: www.startpuntwonen.nl

