Fraaie tussenwoning in hartje Zell (Mosel)
Zell
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Fraaie tussenwoning in hartje Zell (Mosel)
Plaats

Zell

Type woning

(vakantie) huizen

Woonoppervlakte

140m²

Aantal kamers

6

Aantal verdiepingen

2

Verwarming

Elektrisch

Kavelgrootte

74m²

Vraagprijs

€ 99.000

Courtage

3,57%

Referentie nr.

2827

Omschrijving woning
Deze fraaie grotendeels gerenoveerde tussenwoning staat aan een rustige hoogwatervrije straat 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: onder het huis zijn twee ruime kelderruimtes
Begane grond: hal, eetkamer, woonkamer, aangebouwde zithoek, overdekte buitenplaats, wasruimte,
voorraadruimte, badkamer met: douche, toilet en wastafel.
Eerste verdieping: overloop, woonkamer, slaapkamer met badkamer ensuite met: douche, toilet en wastafel.
Tweede verdieping: overloop, slaapkamer, slaapkamer met inloopkast, grote badkamer met:
bubbelbad,douche, toilet en wastafel
Algemeen: Deze fraaie tussenwoning is de laatste jaren op een redelijke wijze gerenoveerd, zo zijn er nieuwe
badkamers in gemaakt, zijn vloeren van vloertegels en laminaat voorzien is er infraroodverwarming geplaatst.
Het dak is gedekt met kunst leien en in goede goede staat.
Bij het huis is géén parkeerplaats, wel kunnen in de kelder fietsen geplaatst worden. Uw auto kunt aan de
moezel vrij parkeren. Vanuit de woning loopt u zo het gezellige centrum van Zell in of via een trap naast de
mooie kerk van Zell zo de wijnbergen in.
Dit huis is na enige nog uit te voeren werkzaamheden en moderniseringen uitermate geschikt als
vakantiewoning voor eigen gebruik of voor de verhuur.
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Ausweistyp: Energiebedarfsausweis
Energieträger: Strom
Baujahr:Â 1957
Endenergiebedarf: 250,0 kWh/(m² a)
Energieeffizienzklasse: H
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