Weert - Tooroplaan 10
Vraagprijs: €975.000,- k.k.

Weert - Tooroplaan 10

In het bungalowpark van Weert, nabij bossen, IJzeren Man en golfbaan "Crossmoor"
Met zéér veel privacy in Italiaanse stijl gebouwd ruime bungalow door de befaamde architect Piet Coenders. Prachtige,
goed onderhouden en afgewerkt ruime bungalow (met slaapgedeelte in splitlevel), prachtige aangebouwde "zonneserre"
met terrassen en uitzicht over verwarmd zwembad, dubbele garage en zéér vrije mooi aangelegde tuin rondom, een
werkelijk prachtige verrassende wereld met o.a. overdekte relaxruimten met sedumdak, waarbij u van het ene in het andere
wauw effect terecht komt. Bouwjaar: 1970 en recent verbouwd in 2020-2022. Opp.: 1385m2, Inhoud: 1033 m3.
Op deze plek smelt alles samen !!!!
Indeling:
Fraaie halpartij met witte wanden, bijzondere haard, strak wit plafond, diverse inbouwspots, prachtig geslepen Italiaanse
marmeren vloer, uitgebreide meterkast, garderobe, luxe betegeld toilet met fonteintje. Dubbele entreedeur met geslepen
glas naar grote woonkamer deels met Italiaanse marmeren vloer, moderne gas openhaard (doorkijk), groot raam met
uitzicht op terras en zwembad, inbouwspots in plafond, schuifpui naar aangebouwde tuinkamer van geanodiseerd
aluminium met dubbel glas met open haard en deels glazen dak en schuifpui naar overdekt zonneterras. Prachtige dichte
woon/eetkeuken met nieuwe luxe keukenopstand met alle denkbare inbouwapparatuur, mooie hoge kastenwanden, fraai
natuursteen aanrechtbladen met idem achterwand met verlichting, geslepen Italiaanse marmeren vloer, glazen pui naar
terras en zwembad. Vanuit de hal met trap naar beneden mooie kantoor / hobbyruimte / slaapkamer, apart berging met cv
opstelling en wateraansluiting. Bijkeuken met tegelvloer en tegelwanden, aansluiting wasmachine, wasbak, HR c.v.-ketel
met extra grote boiler en bergkast. Achterhal / gang met kastenwand, aparte koele wijnkelder, werkkamer. Hal / gang met
tegelvloer, achteringang en luik naar kruipruimte welke doorloopt onder de gehele woning.
Slaapvleugel:
Italiaanse marmeren trappen naar overloop met fraaie lichtinval, gang, tussenhal met grote ouderslaapkamer met wit
plafond voorzien van inbouwspots en inbouwkastenwand. Mooie luxe badkamer met daglichtkoepel, hangcloset, bidet,
ligbad, wastafelmeubel met dubbele wastafel en geslepen granieten blad, spiegelkast, luxe tot boven betegelde wanden en
granieten vloer. Aparte inbouwwerkkast. 2e Ruime slaapkamer met aparte eigen douche, wastafelmeubel en design
radiator, 3e slaapkamer met inbouwkast, aparte eigen douche met wastafel en design radiator.
Tuin:
Zeer groot betegeld achterterras op het Zuiden met prachtig verwarmd zwembad (4mx10m en 1.40m. diep). Aansluitend
een volledig badhuis met glazen wanden met zicht op zwembad voorzien van elektrische verwarming, aparte geheel
betegelde douche met toilet en wastafel. Binnen doorgang naar garage met rolpoort, beklinkende brede oprit. Zeer fraai
aangelegde tuin met paden, diverse moderne en strakke groene borders, hagen welke een moderne afscheiding bieden
naar prachtige romantische aparte privacy biedende ruimten.
ALGEMEEN:
- Dak vernieuwd en geïsoleerd 2005 en 2021
- Spouwmuren geïsoleerd
- Geheel v.v. dubbele beglazing en HR++ beglazing
- Slaapvleugel met buiten rolluiken
- Nieuwe luxe keuken

Witte & Verheul maakt het Verschil !!
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ALGEMEEN
Vraagprijs
Aanvaarding
Type woning
Soort woning
Bouwjaar

:
:
:
:
:

975.000 k.k.
In overleg
Villa
Vrijstaande woning
ca. 1970
PERCEEL

Perceelsoppervlakte
Perceelsbreedte
Perceelsdiepte
Ligging

:
:
:
:

1358 m2
ca. 44.7 mtr
ca. 32.5 mtr

INDELING
Inhoud woning
Vloeroppervlakte
Aantal slaapkamers
Aantal badkamers
Aantal toiletten
Woonkameroppervlakte
Keuken
Keukeninrichting
Garage
Tuin

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ca. 1033 m3
ca. 259 m2
5
3
4
64.48 m2
Met inbouwapparatuur
Open keuken
Zij
TECHNISCH

Onderhoud binnen
Onderhoud buiten

:
:

Goed
Goed

Isolatie
Verwarming
Kozijnen
Beglazing

:
:
:
:

Dak, Muren
Centrale Verwarming Nefit 2005
Hout
Dubbel, HR glas
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OVERIGE INFORMATIE
Door ons kantoor is ernaar gestreefd om met de informatie van opdrachtgever, u een zo nauwkeurig mogelijke
inventarisatie te verstrekken over dit object d.m.v. deze brochure. Tekeningen, plattegronden en verdere informatie
kunnen afwijken van de werkelijkheid. Hoewel wij streven naar optimale informatie, aanvaarden wij en onze
opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid over een eventuele onjuistheid van de gegevens.
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen bij aankoop dient de koper, binnen 6 weken na het tot stand
komen van de overeenkomst, een schriftelijke bankgarantie te doen stellen c.q. een waarborgsom te storten ten
bedragen van 10% van de koopsom.
Koper kan aan een mondelinge overeenkomst geen rechten ontlenen, verkoper behoudt zich, totdat er tussen partijen
een schriftelijke overeenkomst tot stand is gekomen, alle rechten voor.
Partijen zijn pas gehouden aan de overeenkomst nadat de akte door beide partijen is ondertekend.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor.

EmmaSingel 55
6001 BB Weert
TEL. 0495-535939
www.witte-verheul.nl
info@witte-verheul.nl
Bas Verheul: 06-22395665
Frank Lambers: 06-46116422
Openingstijden 09:00 tot 12:00 en 13:30 tot 17:00
Zaterdag en buiten kantoortijden op afspraak.

