Interview met de eigenaren van deze woning!
Waarom bent u ooit voor dit huis gevallen?
We zochten een ruime gezinswoning, in een rustige straat. Een plek waar we
ons gezin konden stichten en waar de kinderen kunnen spelen. De ligging aan
de speeltuin en in een autoluwe straat is heerlijk. Ook de ruime lichtinval in de
kamer en keuken maken het fijn wonen.
Wat is er zo leuk aan het wonen in uw straat?
Er zijn veel kinderen die heerlijk met elkaar spelen. De ligging aan de speeltuin
zorgt dat ze elkaar makkelijk vinden. Aardige buren en nagenoeg geen verkeer
in de straat.

Heeft u veel gedaan aan het huis?
We hebben het dak geïsoleerd voordat we erin trokken. Ook hebben we toen het
rookkanaal voor de houtkachel gezet. De ramen boven waren nog niet voorzien
van dubbelglas. Dat hebben we met de jaren allemaal vervangen, inclusief de
kozijnen, bij het maken van de kinderkamers. De zolder is in 2013 omgebouwd
tot slaapkamer, met een grote berging en afgesloten vide. Het schilderwerk en
de boeiboorden zijn altijd goed bijgehouden. Wegens ruimtegebrek in de schuur
hebben we in 2014 de overkapping in de achtertuin gebouwd. De voortuin is in
2018 helemaal vernieuwd.
Waarom zou iemand juist uw huis moeten kopen?
Het is een heerlijk huis in een fijne straat. De ligging is ideaal en zodra het
zonnetje doorbreekt gooi je de deuren open. De ruime achter- en voortuin
bieden plek om lekker te spelen, te zitten en te eten. Het is een warm huis waar
het fijn wonen is. Echt thuiskomen.
Over welk aspect van het huis zijn mensen vaak verrast als ze voor het eerst bij u
zijn?
De ligging aan de speeltuin, het aantal kamers en de zolderkamer en de grote
achtertuin. Daarnaast biedt het huis verrassend veel opbergruimte op de
zolderverdieping.

Wat moet een potentiële koper echt weten over het huis?
Dankzij de dakisolatie en zonnepanelen (september 2017) wonen we met hele
lage energiekosten. Deze leveren meer op dan een 5-persoonsgezin verbruikt,
dus per saldo zijn de energiekosten bijna nul of levert het zelfs geld op.

Wat is uw fijnste plekje in het huis?
De woonkamer en de achtertuin. De woonkamer, met uitzicht op de speeltuin en
veel lichtinval. De tuin met het terras, waar het met een beetje zon al gauw
lekker buiten zitten is.

