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TE KOOP - HUIS € 575.000
Lijsterlaan 10, 2470 Retie Ref. 1644 AK

Aantal slaapkamers: 6
Aantal badkamers: 3
Beschikbaarheid: vanaf akte

Bew. opp.: 480m²
Grond opp.: 1750m²
Buurt: villa wijk

EPC: 107kwh/m²/j
Type verwarming: gas

OMSCHRIJVING
Luxe vrijstaande villa met praktijkruimte op begane grond, volledig zelfstandige bovenwoning én studio met



Luxe vrijstaande villa met praktijkruimte op begane grond, volledig zelfstandige bovenwoning én studio met
afzonderlijke toegang met een imposante totale oppervlakte van maar liefst 480 m²en gelegen in residentiële
verkaveling op ca. 1750 m². 

Omschrijving:
De inkomhal welke is voorzien van gastentoilet loopt over in de ruime hal van waaruit alle vertrekken
bereikbaar zijn. De hal is fraai volledig betegeld en is voorzien van vloerverwarming. Links van de inkomhal is
een ruime kamer met warm en koud water aansluiting welke als kantoor of slaapkamer kan dienen.

De woonkamer is zeer ruim van opzet, geniet van veel natuurlijke lichtinval en is uitgerust met een houtkachel.
Vanuit de woonkamer is er een prachtig uitzicht over de voortuin welke bereikbaar is middels 2 openslaande
deuren.

Een ruime open keuken met granieten werkblad, 1,5 spoelbak, inductiekookplaat, afzuigkap, combimagnetron,
combi-oven, vaatwasser, zeer veel kastruimte, welke te gebruiken is als eetkamer met directe toegang naar de
achtertuin via openslaande deuren.

De gerieflijke bijkeuken met deur naar terras en keukenblok voorzien van afzuigkap, warm en koud water en
aansluitingen voor wasmachine en droger. Achter de bijkeuken is de boilerruimte met HR-condensatieketel uit
2013, zonneboiler-reservoir en opslagruimte.

Teruggekomen in de hal zijn via 1 deur 3 ruimtes te bereiken, eerst de dressing, dan links de masterbedroom
en rechts de badkamer die volledig betegeld is en voorzien van dubbele wastafels, hangtoilet, douchecabine en
2 persoons whirlpool met radio en verlichting.

Voormalig inpandige garage voor 2 auto’s, omgebouwd tot ruime hobbyruimte en voorzien van grote ramen
met openslaande deuren, met 3 meterkasten v.v. 18 groepen en krachtgroep, verdeler tv, patchkast internet.

Links van het huis is een volledige aparte buiteningang met ruime opgaande trap, ook bereikbaar vanuit de
hobbyruimte, met links van de trap nog een kamer met opslagruimte en deur naar de achtertuin.

Eerste verdieping:

Overloop te bereiken met trap via de linker buiteningang, of via de hobbykamer.

Complete afsluitbare studio met woonkamer met keukenblok, inductiekookplaat en afzuigkap, gootsteen met
warm en koud water.
Slaapkamer met dakkapel naar voorzijde en voorzien van ingebouwde kasten.
Complete en ruime badkamer met douchecabine, wastafel en hangtoilet. 
Deze studio wordt middels een elektrische boiler voorzien van warm en koud water en is op een aparte
meterkast aangesloten.

2 Slaapkamers aan de achterzijde van het huis.

Vervolgens herbergt deze verdieping nog een zeer ruim afsluitbaar appartement met badkamer, voorzien van
dubbele wastafel en douchecabine. Apart volledig betegeld toilet met hangtoilet en fontein. Zeer ruime keuken
met inductiekookplaat en afzuigkap, met ruime kasten en ingebouwde koel-/vrieskast met uitzicht op de
achtertuin, ingebouwde opslagruimte.
Zeer ruime woonkamer, met zicht op voortuin en de rechterkant van het perceel.
Ruime slaapkamer met zicht op rechterkant van het perceel.
Dit appartement heeft ook op een aparte meterkast.



Tuin:
Betegeld buitenterras met optie voor overdekt terras al in de grond verwerkt.
Prachtige voortuin omzoomd door een dubbele oprit. De linker oprit is voorzien van kasseien met ruime
parkeerplaats voor meerdere auto’s. De rechter oprit is van gegoten beton tot in de achtertuin, waardoor de
dubbele carport met berging te bereiken is, ook hier is nog voldoende parkeerplaats voor auto’s.

Prachtige volgroeide tuin met gras, bomen hagen, planten en bosschages. De tuin biedt u alle ruimte en
privacy en is volledig afgesloten.

Bijgebouwen:

Dubbele carport met ruime berging, waarop de zonnecollectoren zijn geplaatst op het zuiden. 
Linksachter op het perceel st

FINANCIEEL
Prijs: € 575.000,00
Onder BTW stelsel: Nee
Beschikbaarheid: Vanaf akte
Kadastraal inkomen: € 1.852,00
Servitude: Nee

GEBOUW
Bewoonbare oppervlakte: 480,00 m²
Aantal gevels: 4
Bouwjaar: 1974
Staat: Uitstekend
Aantal verdiepingen: 2
Oppervlakte hoofdgebouw: 480 m²

COMFORT
Gemeubeld: Nee
Alarm: Ja
Parlofoon: Ja
Videofoon: Ja

SPECIFIEKE RUIMTES
Telefoonbekabeling: Ja

ENERGIE
EPC score: 107 kWh/m²/jaar
EPC code: 2284269
EPC klasse: B
Dubbele beglazing: Ja

LIGGING
Buurt: Villa wijk, residentiële wijk

TERREIN
Grondoppervlakte: 1.750,00 m²
Tuin: Ja (1.750,00 m²)

INDELING
Keuken: Ja, volledig geïnstalleerd
Bureau: Ja
Badkamer type: Douche en ligbad
Toiletten: 4
Wasplaats: Ja

TECHNIEKEN
Elektriciteit: Ja

STEDENBOUW
Bestemming: Woongebied
Bouwvergunning: Ja
Verkavelingsvergunning: Nee
Voorkooprecht: Nee
Dagvaarding: Nee - geen rechterlijke
herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel
opgelegd
O-peil: Niet gelegen in een overstromingsgevoelig
gebied
Vonnissen: Nee



Elektriciteitskeuring: Ja, niet conform
Type verwarming: Gas
Verwarming: Individueel

PARKING
Parkings buiten: 4
Parkings binnen: Ja


