Interview met de eigenaren van deze woning!
Waarom bent u ooit voor dit huis gevallen?
Vanwege het unieke project, de verscheidenheid aan woningen, de centrale
ligging, een mooi ruim dakterras op het zuiden met uitzicht over het water.

Wat is er zo leuk aan het wonen in uw straat?
Veilige en prettige sfeer. Onze kinderen kunnen op de binnenplaats heerlijk
samen spelen met kinderen uit de buurt.
Het autovrije gebied rondom de wijk die ruim is opgezet. Een aantal keer per
jaar worden er leuke activiteiten georganiseerd voor jong en oud door de
activiteitencommissie.
Heeft u veel gedaan aan het huis?
Gezien het bouwjaar van de woning hebben we aan het huis geen grote
verbouwingen gedaan. In 2013 hebben we een carport tegen de schuur t.p.v. de
parkeerplaats gerealiseerd. In 2016 hebben we op de grote slaapkamer aan de
voorzijde een mooie inbouwkast gemaakt. Verder zijn recent alle wanden van
verschillende vertrekken geschilderd. Recent is de achtertuin volledig
aangepakt.
Bij oplevering zijn alle wanden glad gestuukt inclusief het plafond op de begane
grond. Daarnaast hebben we op alle verdiepingen een houten vloer gelegd en in
de keuken natuursteen.
Waarom zou iemand juist uw huis moeten kopen?
Ruime en comfortabele woning. Prettige ligging in de wijk Parijsch. Gezellige en
gemoedelijke sfeer. Picknicken aan het water en in de winter als het meezit
schaatsen. Mooi en ruim dakterras op het zuiden met een prachtig uitzicht.
Over welk aspect van het huis zijn mensen vaak verrast als ze voor het
eerst bij u zijn?
De lichte hoge en ruime tweede verdieping met extra toilet en wasbak en groot
zonnig dakterras. Ruime badkamer eerste verdieping. De verdiepingshoge
kozijnen op de eerste verdieping. Gezellig zitje bij het raam in de keuken.
Wat moet een potentiële koper echt weten over het huis?
Dat we hier altijd met veel plezier hebben gewoond en het heel erg jammer
vinden dat we dit huis noodgedwongen moeten verlaten.
Wat is uw fijnste plekje in het huis?
Het zitje bij het raam in de keuken. Samen koken onder het genot van een glas
wijn.

