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Iglo Tademastraat 24 te Creil 

 

UITGEBOUWDE middenwoning met vrijstaande GARAGE en CARPORT, diepe achtertuin op het zuidwesten met ver-
warmde OVERKAPPING en met vrij uitzicht over het park. 

Dit huis is gebouwd in een tijd dat woningen nog lekker breed konden worden neergezet met een flinke tuin aan de 
achterzijde en die grootte zie je terug in alle kamers en verdiepingen. 

Om nog meer ruimte te creëren heeft verkoper circa 25 jaar geleden de keuken verplaatst naar een grote serre-

achtige aanbouw aan de achterzijde en de oorspronkelijke keukenruimte is toen bij de woonkamer aangekomen 
waardoor er een imposante leefruimte is ontstaan.  

Ondanks die aanbouw is de achtertuin nu nog steeds circa 14 meter diep en aansluitend op de tuin staat een brede en 
diepe garage met aan de voorzijde daarvan een carport, allemaal op eigen grond. 

Totaal heeft de woning nu 4 slaapkamers maar indien gewenst kunnen er van de grote kamer op zolder makkelijk 
twee worden gemaakt zodat het huis dan 5 riante slaapkamers heeft. 

Creil is één van de 10 dorpen van de gemeente Noordoostpolder met voorzieningen als een sporthal, dokterspraktijk,  
samenwoonschool, diverse sport- en spelvoorzieningen en een vers/supermarkt. 

De woning is gebouwd in 1976 en staat op een kavel van totaal maar liefst 243 m2 eigen grond.  

Alle hierboven vermelde pluspunten maken dit huis tot een mooi object voor hen die op zoek zijn naar veel ruimte in 
en om de deur op een prachtig plekje! 

 

De indeling is als volgt:  

Begane grond: ruime entree, garderobe, meterkast, straatgerichte riante woonkamer met massief houten visgraat-
vloer en open haard, aan achterzijde in de aanbouw gerealiseerde ruime woonkeuken met inbouwapparatuur waar-
onder breed kookeiland v.v. multifunctionele grillplaat. 

1e verdieping: ruime overloop, 3 flinke slaapkamers waarvan één met schuifkastenwand en één met 4-persoons sau-
nacabine, ruime badkamer voorzien van zit/ligbad, douchecabine, wastafel en toilet. 

2e verdieping: ruime voorzolder met opstelling CV ketel (Remeha huur), ruime 4e slaapkamer met middelgroot dak-
raam. 

Diepe achtertuin gelegen op het zuidwesten met volière, riante en verwarmde overkapping, ruime garage/berging en 
carport. 

 

Aanvaarding: mogelijk per direct 

 
























