Mooi hoekhuis met terrasje en balkon
Senheim
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Schlossstrasse 1
56856 Zell (Mosel)
+49 (0) 6542969838
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Mooi hoekhuis met terrasje en balkon
Plaats

Senheim

Type woning

(vakantie) huizen

Woonoppervlakte

140m²

Aantal kamers

6

Aantal verdiepingen

2

Verwarming

Olie

Kavelgrootte

109m²

Vraagprijs

€ 82.500

Courtage

3,57%

Referentie nr.

2185

Omschrijving woning
Dit mooie hoekhuis staat in de dorpskern van Senheim aan een rustig straatje op ca 100mtr. van de Moezel.
Senheim telt ca.660 inwoners en ligt aan de Moezel tussen Zell en Cochem. Het is een actief wijndorp met
restaurants, wijnstuben, gastenkamers en vakantiewoningen. Verder is er een camping met jachthaven, zijn er
tennisbanen en talrijke goed begaanbare wandelroutes. Natuurlijk zijn er ook de wijnfeesten en diverse
evenementen.
Voor meer info: https://senheim.de
Indeling:
Kelder: Van buitenaf bereikbare wijn kelder.
Begane grond: Hal, woonkamer, keuken met eenvoudige inbouwkeuken, verwarmingsketel, gastentoilet,
berging en een ruime stalling voor bijvoorbeeld fietsen of motoren met dubbele deuren naar de straat. Naast
het huis is een klein betegeld terrasje.
Eerste verdieping: Overloop; badkamer met douche, toilet en wasbak, kleine slaapkamer met deur naar een
ruim balkon, ruime slaapkamer met eraan vast een kleine slaapkamer.
Tweede verdieping: Overloop, badkamer met douche, toilet en wasbak, slaapkamer met eraan vast een kleine
slaapkamer.
Algemeen: Dit mooie hoekhuis bevindt zich in een goede staat van onderhoud. De kunstof ramen met
dubbelglas hebben grotendeels rolluiken. De centrale verwarming is oliegestookt en in prima conditie.
vanaf 2000 is er veel verbeterd aan het huis, zo zijn stroom en waterleidingen vernieuw en zijn vanaf 2003 de
kunstof ramen vervangen.
Dit huis is klaar om te bewonen, met weinig onderhoud en de mogelijkheid om lekker buiten te zitten op het
terrasje of het balkon.
Ausweistyp:Energiebedarfsausweis
Energieträger: Heizöl
Baujahr: 1900
Endenergiebedarf: 247,8 kWh/(m²*a)

Energieeffizienzklasse: G

