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Aanmelding: In verkoop genomen 
Status: Prospect 


Soort woonhuis: Herenhuis, tussenwoning
3 kamer(s)
Bouwjaar: 1899


Aanbiedingstekst
PRACHTIG AUTHENTIEK 4-LAAGS HERENHUIS (288 M2) AAN HET GEZELLIGE REGENTESSEPLEIN. BIJ BINNENKOMST VERRASSEN GELIJK DE GEWELDIGE ORIGINELE TOCHT DEUREN JE AL! 
HET HERENHUIS IS IN ZEER GOEDE STAAT EN HEEFT DOOR ZIJN ORIGINELE DATAILS; HET  GLAS IN LOOD, DE ORNAMENTEN PLAFONDS, HET HOUTWERK EN HET RIANTE TRAPPENHUIS EEN ZEER BIJZONDERE UITSTRALING . TEVENS IS HET HERENHUIS VOORZIEN VAN ZONNEPANELEN, EEN RIANTE EN ZONNIGE ACHTERTUIN MET GARAGE EN ACHTERUITGANG NAAR DE GALILEISTRAAT.  
 
Indeling: 
 
Begane grond: 
Entree middels prachtige authentieke voordeur; 
Tocht hal  (2,25 x 2,06) met marmeren vloertegels en garderobe hoek en de originele houten tochtdeuren, tevens bevindt zich hier de meterkast met een uitgebreide groepenkast; 
Gang (4,16 x 2,06) met marmeren vloertegels voorzien van vloerverwarming en toilet met fonteintje; 
Trap naar de kelder (3,87 x 2,38) met cv-opstelling, hydrofoor en waterontharder; 
Woon-eetkamer (5,02 x 3,80 / 6,97 x 3,32) en  met originele schuifseparatie en-suite deuren, vaste kasten, visgraat parketvloer en 2 originele zwarte marmeren schouwen en toegang via openslaande deuren naar zonnige achtertuin (9,40/7,79 x 6,25) gelegen op het westen; 
Achtertuin heeft een garage (4.97/4,36 x 3,37) en tevens een achteruitgang naar de Galileistraat; 
De landelijke keuken (4,48 x 2,58) is voorzien van tegelvloer, groot 6-pits gasfornuis met oven, afzuigkap, vaatwasser en koel-vries combinatie en biedt toegang naar de achtertuin. 
 
Eerste etage: 
Overloop (5,59 x 1,13) voorzien van visgraat parketvloer, toilet met fonteintje en toegang naar achtergelegen waskamer (3,52 x 2,56) met wasmachine en droger aansluiting, originele granieten vloer en hoge glas in lood ramen; 
Woon- werkkamer (4,31 x 5,74 /  7,65 x 3,33) met originele schuif separatie en-suite deuren, vaste kasten en visgraat parketvloer; 
De voorgelegen woonkamer is voorzien van prachtig ornamenten plafond, zwarte marmeren schouw, gashaard, hoge glas in lood ramen en erker met uitzicht over het Regentesseplein; 
Ook de achtergelegen werkkamer heeft het originele ornamenten plafond, hoge glas in lood raampartij en zwarte marmeren schouw. 
 
Tweede etage: 
Overloop (4,20 x 0,97) met visgraat parketvloer en toilet met fonteintje; 
Badkamer (3,63 x 2,38) is recentelijk zeer stijlvol gerenoveerd en is voorzien van elektrische vloerverwarming, inloopdouche, vrijstaand bad, dubbele wastafel en biedt ook toegang naar achter slaapkamer; 
Achter slaapkamer (5,36 x 3,81) openslaande deuren naar zonnig terras (3,44 x 2,38)  gelegen op het westen en zeer vrij uitzicht; 
Voorslaapkamer ( 5,40 x 3,79) is voorzien van hoge glas in lood raampartij met uitzicht op het Regentesseplein en biedt toegang naar de voorzij-slaapkamer (3,85 x 2,04) welke ook via de overloop te bereiken is. 
 
Derde etage: 
Deze etage is ingericht als twee zelfstandige units voor de thuiswonende studerende kinderen met woon en slaapgedeelte, badkamer en keukentje; 
Overloop (4,48 x 0,96) met dakraam en grote vaste kast en toegang tot de twee afzonderlijke units; 
Het achtergelegen appartement heeft bij binnenkomst een woonkamer met keuken (3,49 x 3,79) badkamer (2,78 x 1,47) met douche, toilet en wastafel en toegang naar achtergelegen slaapkamer (2,81 x 2,78) met openslaande deuren naar zonnig terras (2,60 x 2,43)gelegen op het westen; 
Voorgelegen appartement heeft een woon-slaapkamer (4,07 x 3,79) met keukentje en badkamer (2,04 x 1,48) met douche, toilet en wastafel en bijzondere originele zolderraampjes.
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