Interview met de eigenaren van deze woning!
Waarom bent u ooit voor dit huis gevallen?
Een mooi groot huis met veel mogelijkheden, in een groene rustige wijk in een
leuke stad.

Wat is er zo leuk aan het wonen in uw straat?
De mooie straat met de Eikenbomen. Overal groen als ik naar buiten kijk. De
gezellige sfeer onderling met de buurt. Veilig, autovrij buitenspelen voor
kinderen in de oude boomgaard achter het huis. Leuke buren. Het is een fijne
buurt met mooie huizen met voldoende parkeerruimte.
Heeft u veel gedaan aan het huis?
Ja, in al die jaren is bijna alles wel een keer onder handen geweest!
Het was een donkerbruin huis met een garage. Nu is het wit met groen met
een hele grote woonkamer met een open haard met openslaande deuren naar
een mooie zonnige tuin. Verder is er grote dakkapel op de zolder geplaatst wat
verrassend veel ruimte geeft. De badkamer, de hal en het toilet zijn
vernieuwd. Er is een nieuwe achterpui met grote ramen.
Waarom zou iemand juist uw huis moeten kopen?
Het is een huis met veel licht en ruimte in een gezellige, groene en
kindvriendelijke wijk.

Over welk aspect van het huis zijn mensen vaak verrast als ze voor het
eerst bij u zijn?
De grote woonkamer met het vele licht. De mooie tuin met de openslaande
deuren. Op zolder is men verrast door de ruimte die is ontstaan door de
dakkapel. De grote slaapkamers.

Wat moet een potentiële koper echt weten over het huis?
Het is een super huis dat je als het ware omarmt. Ga ervan genieten, het huis
verdient het!

Wat is uw fijnste plekje in het huis?
In de woonkamer in het eerste lentezonnetje.
In de keuken lekker naar buiten kijken, terwijl je een kop koffie klaarmaakt
De tuin: lekker tuinieren, maar ook luieren op het terras.

