
Florushoeve 11
4254 CV Sleeuwijk

€ 295.000 k.k.



Perceelopp.

158 m²
Inhoud

ca. 255 m³



Over de woning

Keurige tussenwoning met nieuwe houten berging en overkapping op 158 m² 
eigen grond. De 15 meter diepe tuin is op het westen gesitueerd.  In 2001 is er 
een nieuwe kunststof voorpui geplaatst. De keuken is in 2002 vernieuwd en 
de badkamer in 2003. 




Aan de voor- en achterzijde van de woning is een elektrische bedienbaar 
zonnescherm uit 2005 aanwezig.



Begane grond

Indeling: hal met meterkast, toiletruimte, voorraadkast en trapopgang. 
Tussen de woonkamer en de gang is een schuifdeur. Het plafond in de 
woonkamer is v.v. sierbalken en er is een open haard. De vloer is met 
laminaat afgewerkt. De keuken is voorzien van recht aanrechtblok met 
koelkast, oven, gasstel, afzuigkap, afwasmachine en spoelbak. 









Eerste verdieping

Op de 1e verdieping een overloop, 3 slaapkamers van respectievelijk 7, 15 en 7 
m². De badkamer  is v.v. douche en wastafel.

 









Tweede verdieping

Op de 2e verdieping is een voorzolder waar ruimte is voor  was-/
droogmachine aansluiting.  Op de zolder is nog een 4e slaapkamer met grote 
dakkapel welke in 2021 geplaatst is,  CV-ruimte met combiketel, Nefit 
Ecomline HR uit 2002 en  laminaat vloerafwerking. 





Tuin

De 15 meter diepe tuin is op het westen gesitueerd.

Achterin de tuin staat een houten berging met overkapping.







Ligging en locatie

Sleeuwijk is een dorp dat u veel te bieden heeft. Op korte afstand treft u het 
nieuwe winkelcentrum van Sleeuwijk waar u terecht kunt voor meer dan  uw 
dagelijkse boodschappen. Een zwembad, "jeu de boules" baan en een 
tennisbaan zijn op loopafstand. Er is veel natuur te vinden langs de Merwede 
en er is een mooie haven met een pontverbinding naar het centrum van 
Gorinchem. Binnen 5 minuten rijdt u met de auto op de A27 of A15 want 
Sleeuwijk heeft een eigen op en afrit van de snelweg. 





Kenmerken

Bouwjaar 1969
Perceelgrootte 158 m²
Inhoud ca. 255 m³
Type woning tussenwoning
Woonoppervlakte 86 m²

Kamers 5
Slaapkamers 4
Tuin achtertuin, voortuin
Locatie in woonwijk

Vraagprijs € 295.000 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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