Historisch vakwerkhuis met veel karakter (renoveringsobject)
Pünderich
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Schlossstrasse 1
56856 Zell (Mosel)
+49 (0) 6542969838
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Historisch vakwerkhuis met veel karakter (renoveringsobject)
Plaats

Pünderich

Type woning

(vakantie) huizen

Woonoppervlakte

300m²

Aantal kamers

6

Aantal verdiepingen

2

Verwarming
Kavelgrootte

181m²

Vraagprijs

€ 49.000

Courtage

3,57%

Referentie nr.

2615

Omschrijving woning
Groot historisch vakwerkhuis met véél karakter in het hart van Pünderich. Pünderich is een prachtig dorpje aan
de Moezel waar jaarlijks veel toeristen verblijven. Er zijn diverse hotels en andere
overnachtingsmogelijkheden in het dorp. Voor de dagelijkse boodschappen kunt u terecht bij de bakker in het
centrum van het dorp op ca. 50 mtr.. Voor de andere boodschappen kunt u terecht in Zell, gelegen op ca 6 km.
Het dorp telt ca. 866 inwoners.
Voor meer info: https://www.puenderich.de/
Â
Indeling:
Kelder: Grote van buiten bereikbare weinkelder.
Begane grond: ca. 100m² te renoveren woonoppervlak, garage
Eerste verdieping: ca. 100m² te renoveren woonoppervlak
Tweede verdieping: ca.100m² te renoveren woonoppervlak
Algemeen:
Dit grote historische vakwerkhuis is in de basis in een goede toestand en is grotendeels al ontkleed (u kunt
zien wat u koopt) en kan derhalve vanuit de kern weer opgebouwd worden. Dit huis laat zich, mede door de
mooie ligging tussen meerdere historische gebouwen in het oude centrum van Pünderich, ideaal ombouwen tot
een groot (vakantie)huis of tot 2 tot 6 vakantieappartementen. De kelder en begane grond zijn niet geheel
hoogwater vrij.
Er is een geheel uitgewerkt rapport (Energieberatungsbericht zur Komplettsanierung zum KfW-Effizienzhaus)
uit 2018 aanwezig wat u helpt bij de te nemen maatregelen om van dit huis een comfortable huis te maken.

Â
„Es handelt sich um ein nicht der Verpflichtung zur Erstellung eines Energieausweises unterliegendes
Baudenkmal gem. § 16 Abs. 5 i. V. m. § 2 Nr. 3a EnEV 2014, dass nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 4 des
Denkmalschutzgesetzes Rheinland-Pfalz als unbewegliches Kulturdenkmal geschützt ist.“
Â

