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Energiezuinige, comfortabele, lekker ruime en luxe ingerichte patiowoning met badkamer en slaapkamer op 
de begane grond! 
 
Deze in 2010 nieuw opgeleverde levensloopbestendige woning staat aan een rustige straat en op korte  
loopafstand van winkelcentrum Urkerhard, sportvoorzieningen, school en kerken. 
Recent zijn een hybride warmtepomp en zonnepanelen geïnstalleerd waardoor, in combinatie met de  
pelletkachel in de woonkamer, de maandelijkse lasten voor energieverbruik héél laag kunnen worden  
gehouden. 
 
Vrijwel het gehele woonoppervlak op de begane grond heeft een fraaie plavuizenvloer met daaronder de  
aangename warmte van vloerverwarming. Op zowel de 1e verdieping alsook op de 2e verdieping is een  
badkamer gerealiseerd met beiden een douche, wastafel en toilet. Eveneens op beide woonlagen een unit voor 
airconditioning die in de zomer voor koelte en in de herfst en winter ook kunnen verwarmen. 
Naast de slaapkamer op de begane grond bevinden zich op de verdieping nog twee royale slaapkamers 
 waarvan 1 met balkonnetje en de andere met een fraai ingetimmerde walk-in-closet. 
 
Aan de voorzijde brede oprit met ruimte om twee auto’s op eigen terrein te parkeren. 
Patio/achterstraat gelegen op het noordwesten met een fraaie overkapping over de gehele breedte van de  
woning met elektrisch bedienbaar zonnedoek.  
 
Maak een afspraak en zie zelf wat dit huis allemaal aan comfort en gebruiksgemak te bieden heeft! 
 
Indeling : 
Begane grond: ruime entree, garderobe, meterkast, toegang naar garage/berging met elektrisch  
   bedienbare overheaddeur, toilet, straatgerichte gerieflijke woonkamer met pelletkachel, 
   leefkeuken met schuifpui naar patio/terras en aanrecht in hoekopstelling voorzien van 
   inbouwapparatuur (5-pits inductiekookplaat met wasemkap, vaatwasser, combimagnetron, 
   koelkast, aparte vrieskast, carrouselkast), tussenhal met waskast, badkamer voorzien van 
   royale inloopdouche, wastafel en 2e toilet, slaapkamer met brede schuifpui naar patio/
   terras.  
1e verdieping:  ruime overloop, badkamer voorzien van douche, wastafel, 3e toilet en design radiator, 
   berging/technische ruimte met opstelling c.v ketel, hybridepomp en omvormer  
   zonnepanelen, 2 extra riante slaapkamers.  
 
Aanvaarding: in overleg. 
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