
Arsenaal 3
4254 VC Sleeuwijk

€ 340.000 k.k.



Perceelopp.

113 m²
Inhoud

ca. 380 m³



Over de woning

In een jonge woonwijk gesitueerde tussenwoning met berging op een perceel 
van 113 m² eigen grond. Aan voorzijde van de woning uitzicht over de 
sportvelden. Aan de overzijde van de straat zijn parkeervakken aanwezig. 




De woning is in 2013 gebouwd en heeft een inhoud van circa 380 m³. De 
woning is volledig geïsoleerd en heeft energielabel A. 



Begane grond

Indeling: entree/hal, meterkast, toiletruimte met hangtoilet en fonteintje, 
open keuken in hoekopstelling met inbouwapparatuur. Vanuit de keuken kijkt 
u op de sportvelden. In de tuingerichte woonkamer is een open trap naar de 
verdieping.







Eerste verdieping

Op de 1e verdieping een overloop, technische ruimte met CV combiketel, 
Nefit HR uit 2013 en de mechanische ventilatie, de badkamer is voorzien van 
inloopdouche, wastafel met spiegel en hangtoilet. Verder zijn er 2 
slaapkamers waarvan 1 met frans balkon. 





Tweede verdieping

Op de 2e verdieping is een royale zolderruimte met Velux dakraam en was-/
droogmachine aansluiting. Hierop zijn meerdere slaapkamers mogelijk.





Tuin

De tuin is gelegen op het noordoosten en is ca. 40 m² groot. Achterin de tuin 
staat een vrijstaande houten schuur voorzien van elektra. Via de achterom 
kunt u de tuin verlaten. 





Ligging en locatie

Sleeuwijk is een geliefd dorp met vele voorzieningen. Op korte afstand van de 
woning ligt een fraai winkelcentrum "De Nieuwe Es", scholen zijn er van 
peuterspeelzaal tot en met voortgezet onderwijs. Ook  op sportief gebied 
heeft Sleeuwijk u veel te bieden. De aansluiting op de A27 en het klaverblad 
Gorinchem is op slechts enkele autominuten rijden van de woning.





Kenmerken

Bouwjaar 2013
Perceelgrootte 113 m²
Inhoud ca. 380 m³
Type woning tussenwoning
Woonoppervlakte 112 m²

Kamers 4
Slaapkamers 2
Tuin achtertuin, voortuin
Locatie aan rustige weg, in woonwijk

Vraagprijs € 340.000 k.k.















Wonen in Sleeuwijk

Sleeuwijk is een geliefd dorp met vele voorzieningen. Op korte afstand van de woning ligt een fraai

winkelcentrum "De Nieuwe Es", scholen zijn er van peuterspeelzaal tot en met voortgezet

onderwijs. Ook sportief heeft Sleeuwijk u veel te bieden. De aansluiting op de A27 en het

klaverblad Gorinchem is op slechts enkele autominuten rijden van de woning.

"Het is 
heerlijk 
wonen in 
Sleeuwijk"



Al meer dan 35 jaar een begrip in de regio Land van Heusen en Altena

Colofon

Dit object wordt verkocht onder begeleiding van Paans Makelaars.



Voor meer informatie over dit object of het plannen van een bezichtiging kunt u contact opnemen 
met Paans Makelaars.




Wij horen graag van u.
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