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Pieter C. Hooftstraat 8, Kesteren

Gelijkvloers wonen, heerlijk tuinieren en volop ruimte voor hobby’s!

Deze levensloopbestendige vrijstaande BUNGALOW met GARAGE en tuin rondom is gesitueerd op een fraai perceel van
568m² in een geliefde straat van Kesteren. De lichte woning beschikt over een straatgerichte woonkamer, gezellige keuken, 4
(slaap-)kamers, moderne badkamer en een vrijstaande stenen garage. Rondom de woning ligt een heerlijke tuin met altijd een
plekje in de zon of juist in de schaduw. Er is royaal ruimte voor het parkeren van meerdere auto’s op eigen terrein. De woning is
cascomatig goed onderhouden, maar dient intern te worden opgefrist. Er zijn diverse mogelijkheden om vertrekken samen te
voegen of voor een herindeling.

Gunstig gelegen nabij het gezellige centrum van Kesteren, openbaar vervoer (NS-Station) en alle overige dagelijkse
voorzieningen. De oprit van de rijksweg A-15 (Nijmegen - Rotterdam) is op enkele autominuten gelegen.

Indeling: Ontvangsthal met garderobekast en stookruimte. Vanuit de centrale hal/gang is er toegang tot alle vertrekken van de
woning. De opvallend lichte woonkamer is gesitueerd aan de straatzijde en is voorzien van een inbouwkast, deur naar de
voortuin en een blokparket vloer. De keuken is uitgevoerd met een eenvoudige hoekopstelling met bovenkasten, kunststof
werkblad en inbouwapparatuur, zoals een inductiekookplaat met afzuigkap, koelkast en vaatwasser. De praktische extra wand-
en bovenkast biedt veel extra bergruimte. De 2 grote slaapkamers zijn gesitueerd aan de achterzijde van de woning. De 3e en
4e (slaap-)kamers bieden diverse mogelijkheden voor gebruik als logeer-/studeerkamer. De slaapkamers zijn royaal voorzien
van kastruimten. De moderne en geheel betegelde badkamer beschikt over een fijne inloopdouche (drempelloos), ligbad,
badkamermeubel met linnenkast en spiegel en designradiator. Vanuit de hal is er toegang tot de separate toiletruimte.

Buiten: De tuin is aangelegd met een gazon en omzoomd door diverse borders met gevarieerde beplanting. Zowel het
parkeerterrein als het terras zijn aangelegd met sierstraatwerk van cobblestones. Het gehele perceel is omzoomd door een
(laag) hekwerk met inrijpoort aan de straatzijde.

De vrijstaande garage is uitgevoerd in halfsteens metselwerk en voorzien van elektra, een loopdeur aan de tuinzijde en een
kanteldeur naar de oprit.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlak 115m², garage23m², inhoud 506m³, perceeloppervlak 568 m².
- Gelijkvloerse woning met 4 (slaap-)kamers en vrijstaande garage.
- Verwarmd door middel van HR Nefit Excellent CV-combiketel.
- Geheel voorzien van hardhouten kozijnen met HR isolatieglas en diverse elektrische screens en rolluiken.
- Notariskeuze aan verkoper (Elshof Notarissen in Rhenen).
- Verkoop onder voorwaarden en gunning verkoper.
- Oplevering in overleg, kan snel.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 429.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Bungalow, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1960-1970
Specifiek Toegankelijk voor ouderen en gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 115 m2

Externe Bergruimte 23 m2

Perceeloppervlakte 568 m2

Inhoud 506 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 ligbad en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Voorzieningen Buitenzonwering, natuurlijke ventilatie en rolluiken

Energie

Definitief energielabel E
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel HR combiketel gas gestookt , eigendom

Kadastrale gegevens

Kesteren E 273
Oppervlakte 510 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Kesteren E 1847
Oppervlakte 58 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Tuin rondom

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Vrijstaande stenen
Capaciteit 1 auto
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