Kompleet gerenoveerd huis in hartje Zell
Zell
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Kompleet gerenoveerd huis in hartje Zell
Plaats

Zell

Type woning

(vakantie) huizen

Woonoppervlakte

60m²

Aantal kamers

2

Aantal verdiepingen

3

Verwarming

Elektrisch

Kavelgrootte

21m²

Vraagprijs

€ 82.500

Courtage

3,57%

Referentie nr.

2170

Omschrijving woning
Kompleet gerenoveerde tussenwoning in hartje Zell aan de Moezel. De Moezel bevindt zich op ca. 100mtr.
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. Ook is een ziekenhuis voorhanden.
Verder een overdekt en een buiten zwembad, tennisbanen en een voetbalveld
Indeling:
Kelder: De van buiten bereikbare kelder wordt gebruikt als fietsen- en containerstalling
Begane grond: Hal, bergruimte, trap en badkamer met douche, toilet en wastafel en is betegeld in een moderne
kleuropstelling.
Eerste verdieping: Overloop, keuken met laminaat en een mooie hoogglans witte inbouwkeuken voorzien van
alle benodigde inbouwapparatuur.
Tweede verdieping: Overloop en woonkamer met laminaat.
Derde verdieping: Trapopgang en ruime slaapkamer met laminaat.
Zolder: Zolder met ca. 12 cm. geisoleerde en met OSB platen afgewerkte vloer.
Algemeen: Deze in hartje Zell staande tussenwoning is in 2016 geheel gerenoveerd en is bij uitstek geschikt
als vakantiehuis met eventueel goede verhuurmogelijkheden. Het wordt gemeubileerd verkocht, dus u hoeft u
geen zorgen te maken over de inrichting.
Dit is echt een buitenkansje in Zell als u op zoek bent naar een kant en klaar (vakantie) huis.
Ausweistyp: Energiebedarfsausweis
Energieträger: Strom-Mix

Baujahr: 1900
Endenergiebedarf: 202,2 kWh/(m²*a)
Energieeffizienzklasse: G

