Hoekwoning in Pittoreske dorpskern
Zell
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Hoekwoning in Pittoreske dorpskern
Plaats

Zell

Type woning

(vakantie) huizen

Woonoppervlakte

200m²

Aantal kamers

8

Aantal verdiepingen

2

Verwarming

Olie

Kavelgrootte

101m²

Vraagprijs

€0

Courtage

3,57 %

Referentie nr.

1872

Omschrijving woning
Idyllisch gelegen fraaie hoekwoning in de pittoreske dorpskern van Zell aan de Moezel. Het romantische
stadje Zell aan de Moezel is omgeven van wijnbergen en is wereldwijd bekend van de Zeller Schwarze Katz
wijnen. Het stadje 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. Verder een overdekt en een buiten zwembad, tennisbanen en een voetbalveld.
Indeling.
Kelder: Diverse opslagruimtes met cv ruimte. De nieuwe warmtepomp verzorgt het warm water.
Begane grond: Hal met woonkamer en open keuken met inbouwapparatuur, badkamer met ligbad en toilet,
inloopkast en serre.
Eerste verdieping: Overloop met 4 slaapkamers, nieuwe badkamer met inloopdouche, toilet en wasbak.
Tweede: Separaat appartement met hal, woonkamer met open keuken, badkamer met douche en toilet en een
slaapkamer. Via de woonkamer is het royale dakterras toegankelijk. Vanaf het dakterres geniet u een
schitterend uitzicht over Zell, de Moezel en de wijnbergen.
Algemeen: Het huis verkeert in een uitstekende staat van onderhoud en wordt verwarmd middels een olie
gestookte cv ketel + warmtepomp. Verder beschikt het huis over kunststof kozijnen met rolluiken. Het
meubilair kan eventueel worden overgenomen. Het huis bevat vele authentieke onderdelen. Tevens is het
huis geschikt voor dubbele bewoning. Het huis is per juli 2019 beschikbaar.
Ausweistyp: Energiebedarfsausweis
Energieträger: Heizöl, Strom-Mix
Baujahr:Â 1900
Energiebedarf: Â Â 180,9 kWh/(m²*a)

Energieklasse: F

