Interview met de eigenaren van deze woning!

Waarom bent u ooit voor dit huis gevallen?
Veel vierkante meters woonoppervlak voor een jong, groeiend gezin in een nieuwe wijk.

Wat is er zo leuk aan het wonen in uw straat?
We hebben aan de voorzijde ruim vrij zicht. De ligging is ook fijn, de achtertuin is op het
zuiden georiënteerd. In de straat wonen veel (jonge) gezinnen.

Heeft u veel gedaan aan het huis?
Wij zijn de eerste bewoners. Als architect zijnde is er vanaf tekening al goed nagedacht
over de indeling wat heeft geresulteerd in een open begane grond met een centrale
opstelling van de keuken. Door het design past de keuken goed in het woongedeelte. In
de badkamer hebben we een dubbele inloopdouche gerealiseerd. Samen met het bad is
er veel ruimte om tegelijkertijd te douchen en te badderen.
Waarom zou iemand juist uw huis moeten kopen?
Ons huis is jong en voorzien van alle gemakken waar men anno 2018 behoefte aan
heeft. Daarbij is de indeling en het interieur (keuken, badkamer) van goede kwaliteit en
van deze tijd. Men hoeft weinig te doen om hierin te kunnen trekken. Scholen, winkels,
station en snelweg zijn allemaal dichtbij.

Over welk aspect van het huis zijn mensen vaak verrast als ze voor het eerst bij
u zijn?
De indeling, het keukenontwerp, de dubbele inloopdouche.

Wat moet een potentiële koper echt weten over het huis?
Dit huis was bijna 15 jaar ons thuis. In de buurt is voor jonge kinderen veel gelegenheid
om veilig buiten te spelen. Een korte wandeling brengt je binnen tien minuten in de
Uiterwaarden aan de Lek. Vanaf de bovenste verdieping heb je uitzicht op de spoorbrug
van Culemborg. Op korte fietsafstand ligt het stadscentrum van Culemborg. En er zijn
twee goede middelbare scholen in de stad. Dit huis geeft ruimte en warmte, is zeer
onderhoudsvriendelijk, een heerlijk (t)huis!
Wat is uw fijnste plekje in het huis?
Er zijn meerdere plekken, zittend aan de keukentafel met avondeten of laptop, of lekker
op de bank voor de tv, borrelend aan het keukeneiland, genietend van de eerste
voorjaarszon in de achtertuin…

