Interview met de eigenaren van deze woning!
Waarom bent u ooit voor dit huis gevallen?

Het huis heeft een zeer prettige lichtinval en een lieflijke uitstraling door
de schuine kap en de dakkapellen. Toen we in de zonnige tuin stonden
hadden we het gevoel dat we op vakantie waren hier. We wilden een
huis met directe relatie met de tuin vanuit de woonkamer. Dit huis heeft
een grote raampartij en openslaande deuren naar de tuin. We wilden
graag de keuken aan de straatzijde. Deze keuken heeft een prettige
compacte, leuke indeling waarbij je tijdens het koken over de hoge
vensterbank uitkijkt over straat. We vonden het verlaagde raam in de
keuken erg leuk. Door het lagere raam ontstaat er een relatie met de
voorzijde buiten zonder dat er veel inkijk is. Daarnaast creeert het een
zichtlijn van voor naar achter.
Het huis ligt heerlijk rustig aan het doodlopende stukje van de weg. We
hebben geen directe overburen. Het ligt ontzettend dicht bij de
uiterwaarden en op korte afstand van de binnenstad en winkelcentrum
Parijsch.
Wat is er zo leuk aan het wonen in uw straat?

Het is een rustige buurt, met prettige buren. Kinderen kunnen hier nog
op straat spelen. En er is altijd ruimte om te parkeren.

Heeft u veel gedaan aan het huis?

Ja, wij zijn begonnen met alle wanden en plafonds te stucen en de
verwarmingsbuizen daarin weg te werken en alle stopcontacten in te
bouwen (alles was nog halfopbouw).
We hebben de zolderverdieping volledig afgewerkt en voorzien van 3
grote Velux-ramen. Op de zolder hebben we een ruime slaapkamer en
een vide met een kleine opbergzolder gecreëerd. We hebben de ketel
netjes weggewerkt en een fijne werkplek gemaakt (er past hier ook
precies een logeerbed).
We hebben een uitbouw gedaan aan de voorzijde waardoor we een
ruime hal hebben met een directe verbinding vanuit huis naar de schuur
waar we de wasmachine en droger op een prettige hoogte met
daaronder lades voor de vuile was hebben ingebouwd. In de schuur
hebben we een aanrechtje. We hebben beneden twee schuifdeuren
geplaatst.
We hebben de voor- en achtertuin volledig, onder architectuur,
gerenoveerd en voorzien van natuursteen tegels en heerlijke
verkoelende dakbomen.

