Interview met de eigenaren van deze woning!
Waarom bent u ooit voor dit huis gevallen?
Het is een mooi huis met veel woonruimte en een fijne groene zonnige tuin.
We zochten een degelijk huis zonder poespas waar we als pasgetrouwden een
nestje konden bouwen voor ons gezin.

Wat is er zo leuk aan het wonen in uw straat?
Ons huis ligt heerlijk rustig aan een woonerf. Kinderen kunnen zorgeloos
buiten spelen. Ze wandelen - zonder straten over te hoeven steken - makkelijk
naar een speeltuintje/voetbalveldje hier nog geen 100 meter vandaan. Ook
voor papa en mama is het hier aangenaam toeven met vriendelijke buren aan
beide zijden.
Heeft u veel gedaan aan het huis?
We hebben een massief eikenhouten vloer op de begane grond laten leggen.
De keuken is kwalitatief hoogwaardig (Siemens) en hebben we nooit iets aan
hoeven doen. Badkamer is ook nog steeds prima. CV-ketel is in 2014
vervangen.
Waarom zou iemand juist uw huis moeten kopen?
Omdat het voor relatief weinig geld veel woonruimte biedt. Omdat kinderen
hier zich goed kunnen vermaken. Bijvoorbeeld op de ruime speelzolder of
ravotten in de tuin. Maar ook op de nabij gelegen speelveldjes en
kinderboerderij. Op ongeveer 500m bevinden zich bovendien 3 basisscholen
Over welk aspect van het huis zijn mensen vaak verrast als ze voor het
eerst bij u zijn?
Over de riante zolder. Deze biedt naast de 3 slaapkamers veel bonusruimte.
Het biedt enorm veel bergruimte, maar ook kinderen kunnen hier rustig spelen
zonder hun ouders te hoeven storen.

Wat moet een potentiële koper echt weten over het huis?
Dat het huis een behoorlijke dikke vloerisolatie heeft. We hebben ooit een
energieadviseur op bezoek gehad die hierdoor eigenlijk geen verbeteringen
hoefde aan te raden.

Wat is uw fijnste plekje in het huis?
Mama kiest voor de zithoek met uitzicht op tuin. Papa voor de tuin waar je
reeds vroeg in het jaar comfortabel buiten kunt zitten omdat je mooi uit de
wind zit door de uitbouwen van beide buren. De kinderen kiezen de al
genoemde zolder. En de visite hangt graag aan het barretje bij de keuken.

