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Woonkamer

Prachtige woonkamer met veel 
daglichttoetreding, erker, maatwerkkasten voor 
extra zit- en bergruimte, extra brede eikenhouten 
vloerdelen, raampartijen rondom, openslaande 
deuren naar de zijtuin en een open haard. De 
woonkamer en woonkeuken zijn gescheiden 
door de kamer- en- suite met dubbele 
schuifdeuren v.v. roedeverdeling.
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Woonkeuken

Luxe maatwerk keuken v.v. een grote kookunit 
met gaskookplaat, dubbele oven en een grilplaat. 
Het eiland is v.v. een wasbak met Quooker, 
shredder, vaatwasmachine, natuurstenen 
werkblad en een bar. In de kastenwand is de 
koel-vriescombinatie weggewerkt en is veel extra 
bergruimte. De keuken is v.v. een Belgisch 
hardstenenvloer met vloerverwarming en heeft 
tevens toegang tot de hal en bijkeuken. De 
woonkeuken heeft maar liefst 6 openslaande 
deuren met geweldig uitzicht naar de fantastisch 
gelegen achtertuin.
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Hal

Hal, meterkast, garderobe nis, toilet met 
fontein en plavuizenvloer, trapkast met 
voldoende bergruimte, toegang tot de 
garage en toegang tot de bijkeuken met 
keukenblok en toegangsdeur naar de 
achtertuin.
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Slaapkamers

Drie slaapkamers van goed formaat waarvan 
een kamer met openslaande deuren naar het 
balkon/ terras aan de achterzijde van de 
woning met fraai uitzicht. De 
ouderslaapkamer is voorzien van maatwerk 
kledingkasten en 2 kamers zijn voorzien van 
een vaste wastafel. 
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Badkamer

Luxe badkamer met ligbad, grote inloopdouche, 
dubbele wastafel met spiegelwand, 
vloerverwarming en een nisje met planken. 



Overloop

Overloop met separaat 2e toilet en 
fonteintje, extra kastruimte en vaste trap 
naar de tweede verdieping. Hier bevindt zich 
de royale overloop.
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2e verdieping

Twee slaapkamers waarvan een thans in gebruik 
is als waskamer met de wasmachine-/ droger 
aansluiting en cv-opstelling.
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Tuin

Achtertuin op het zuidwesten gelegen met een 
privé steiger en uitzicht op het water en het park 
“Het Zeegbos”. Er is een fijne zitplek onder de 
veranda met aansluitend een houten berging en 
een tweede vrijstaande houten berging voor het 
tuingereedschap. 
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND



PLATTEGROND
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PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



Batua
Huissen 6

Kengetallen object







Woonoppervlakte

Overige inpandige ruimte

Gebouw gebonden buitenruimte

Externe bergruimte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Bouwjaar

235 m²

13 m²

13 m²

25 m²

716 m²

886 m³

2010

Kadastrale gegevens






Gemeente

Sectie

Perceelnummer

31 






Huissen

G

1930



'Met pijn in mijn hart verlaat ik dit heerlijke 
huis. Aan de achterkant op de steiger midden in 
de vrije natuur en fijn contact met de buurt!'

Stan



Ontdek meer 

over deze woning

Interactieve content

Scan de QR-code hiernaast met uw smartphone of tablet 
voor meer informatie, media en overige verdiepende 
content omtrent deze woning.

TIP QR-code scanner app: i-nigma (gratis beschikbaar voor 
iPhone, Android,  Windows Phone)

óf surf naar
https://www.petradekleermaeker.nl/wonen/object/batua-6-huissen/
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Informatie

Uiteraard kunt u ook een afspraak maken voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek met betrekking tot de verkoop van uw woning. U 
ontvangt aansluitend een verkoopvoorstel van ons met daarin en 
indicatie van de waarde van uw woning.




Mocht u een compleet beeld willen van wat uw financiële mogelijkheden 
zijn, dan kunnen wij een afspraak voor u inplannen met onze 
hypotheekadviseur. Daarnaast verzorgen wij tevens NVM en NWWI 
taxaties. 

Contactinformatie

Adres








Telefoonnummer

Faxnummer

E-mail

Internet

Petra De Kleermaeker 

Makelaardij bv

Amsterdamseweg 124

6814 GB Arnhem

026 351 92 00 

026 442 12 31

info@petradekleermaeker.nl

www.petradekleermaeker.nl

Ons Team

(van links naar rechts)




Monique Budde

Vivian Kroon

Jeannell Hermsen

Stephan Oosterhof

Petra De Kleermaeker

Monique Visser

Jeroen Wijnant










06-23 90 13 92

06-51 09 71 42

06-53 33 90 91




06-22 99 31 22




