Fraaie tussenwoning
Zell-Merl

m
o
.c

a

er
l
k

-m
r
e

d
n
la

Schlossstrasse 1
56856 Zell (Mosel)
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Fraaie tussenwoning
Plaats

Zell-Merl

Type woning

(vakantie) huizen

Woonoppervlakte

105m²

Aantal kamers

5

Aantal verdiepingen

3

Verwarming

Elektrisch

Kavelgrootte

50m²

Vraagprijs

€ 99.000

Courtage

3,57 %

Referentie nr.

1791

Omschrijving woning
Goed onderhouden, volledig ingerichte tussenwoning in Zell- Merl, uitermate geschikt voor vakantiewoning
en/of verhuur, op ca. 100 meter van de Moezel. Zell-Merl is een prachtig dorpje aan de moezel, gelegen tussen
Zell en Bullay. Het dorpje Merl ligt op loopafstand van Zell. Het pittoreske Zell beschikt over vele historische
gebouwen, w.o. het Zeller slot en vele hotels en restaurants. Ook zijn er artsenpraktijken, bakkers een
levensmiddelen zaak , een opticien, een schoenenzaak en een bouwmarkt gevestigd.
In Zell-Barl bevinden zich een verscheidenheid aan winkels, w.o. supermarkten een drogisterij, een Aldi en
een Lidl. Ook is een ziekenhuis voorhanden.
Verder een overdekt en een buiten zwembad, tennisbanen en een voetbalveld.
Indeling.
Begane grond:
Ruime hal, royale kamer met houtkachel en wasbak, gastentoilet.
Eerste verdieping:
Hal, keuken met inbouwapparatuur, kamer en een nieuwe badkamer met douche en toilet.
Tweede verdieping:
Overloop met kitchenette, slaapkamer en een badkamer met ligbad, douche en toilet. Vanuit de badkamer is de
Â tot slaapkamer omgebouwde zolderverdieping bereikbaar.
Kelder/ opslagruimtes:
De kelders/ garage zijn van buiten uit bereikbaar en zijn voorzien van nieuwe deuren.
Algemeen.
Het huis is goed onderhouden en wordt verwarmd middels een houtkachel en elektro verwarming. Verder
beschikt het over kunststof kozijnen met dubbele beglazing. Het dak is onlangs grotendeels vernieuwd evenals
de voorgevel. Verder is er een nieuwe badkamer gecreëerd op de 1e etage en het gastentoilet op de begane
grond. De zolder is omgebouwd tot slaapkamer. De inventaris is in de prijs inbegrepen.

Ausweistyp: Energiebedarfsausweis
Energieträger: Strom-Mix, Stückholz
Baujahr:Â 1902
Energiebedarf: 249,3 kWh/(m²*a)
Energieklasse: H
Â

