Mooie voormalige boerderij met garages
Grenderich
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Schlossstrasse 1
56856 Zell (Mosel)
+49 (0) 6542969838
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Mooie voormalige boerderij met garages
Plaats

Grenderich

Type woning

(vakantie) huizen

Woonoppervlakte

156m²

Aantal kamers

8

Aantal verdiepingen

1

Verwarming

Olie

Kavelgrootte

597m²

Vraagprijs

€0

Courtage

3,57%

Referentie nr.

1920

Omschrijving woning
Deze voormalige boerderij staat in Grenderich.
Grenderich is een klein dorp in de Hunsrück met ca.400 inwoners en ligt temidden van een mengeling van
natuur- en cultuurlandschap. Vanuit Grenderich bent u binnen korte tijd in het moezeldal als ook op de
hoogtes van de Hunsrück met vele mooie wandel- en fietsroutes. Verder zijn er verschillende actieve
verenigingen en meerdere midden- en kleinbedrijven.
Voor meer info: https://gemeinde-grenderich.de/
Indeling:
Kelder: Van binnenuit komt u in de ruime voorraadkelder.
Begane grond: Ruime hal met mooie houten trap, voorraadkamer, badkamer met douche en wc, keuken met
komplete inbouwkeuken, woonkamer met terrasdeuren naar terras, 2 garages, verwarmingsruimte en 2
schuren.
Eerste verdieping: Hal, grote woonkamer/keuken, badkamer met bad, douche en wc, 1 slaapkamer en 1 grote
slaapkamer met groot overdekt balkon.
Tweede verdieping: Grote nette zolder.
Algemeen: Het huis verkeerd in een uitstekende staat van onderhoud en wordt verwarmd middels een
oliegestookte centrale verwarming. Van 2016 tot 2018 zijn de gevel opnieuw geschilderd, de beide badkamers
zijn vernieuwd en is er een zeer mooie extra woonkamer/keuken met pvc vloer. De diverse ruime garages en
schuren bieden vele mogelijkheden voor opslag, hobby of eventueel verdere uitbouw.
Het huis kan eventueel opgedeeld worden in 2 aparte wooneenheden.
De grote tuin biedt u de mogelijkheid om te genieten van de rust en ruimte.
Deze woning is een bezichtiging meer dan waard!!!
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Ausweistyp:Â Energiebedarfsausweis
Energieträger: Öl
Baujahr: 1900
Endenergiebedarf:Â 167,8 kWh/(m²*a)
Energieeffizienzklasse: F
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