Tussenwoning met Moezelzicht, terras en tuin
Traben-Trarbach
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Schlossstrasse 1
56856 Zell (Mosel)
+49 (0) 6542969838

w
w
w

l
o
.h

Tussenwoning met Moezelzicht, terras en tuin
Plaats

Traben-Trarbach

Type woning

(vakantie) huizen

Woonoppervlakte

95m²

Aantal kamers

5

Aantal verdiepingen

3

Verwarming

Elektrisch

Kavelgrootte

369m²

Vraagprijs

€ 79.000

Courtage

3,57%

Referentie nr.

3269

Omschrijving woning
Deze tussenwoning met Moezelzicht, terras en tuin staat aan de doorgaande weg van Traben naar Rißbach.
Traben Trarbach is een grote toeristische trekpleister aan de Moezel. De stad staat bekend om zijn vele
historische gebouwen. Jaarlijks zijn er diverse wijnfeesten en markten, is er een GP motorboot racen en de
grootste ondergrondse kerstmarkt van Duitsland met vele 10 duizenden bezoekers. Verder zijn inkopen,
scholen, artsen, trein- en busstation etc. allemaal aanwezig in Traben Trarbach.
Voor meer info:Â https://www.traben-trarbach.de
Indeling:
Begane grond: hal, badkamer met bad, toilet en wastafel, opslag en kelderruimte.
Eerste verdieping:Â overloop, woonkamer met Moezelzicht, keuken met aangebouwde serre en een terras
met vrij zicht op de wijnbergen.
Tweede verdieping: overloop, slaapkamer met Moezelzicht en een slaapkamer met vrij zicht op de
wijnbergen.
Derde verdieping: overloop, slaapkamer met moezelzicht, badkamer met douche, toilet en wastafel, zithoek.
Zolder:Â kleine droge zolder.
Algemeen: Deze in 1920 gebouwde tussenwoning met MOEZELZICHT, serre, terras en tuin bevindt zich in
een goede staat van onderhoud. De kunststof vensters zijn voorzien van dubbel glas en de verwarming vindt
plaats door zogenaamde ‘nachtspeicher ofen’.
De tuin van 300m² ligt precies tegenover het huis aan de andere kant van de straat en is op dit moment een
grasveld. Parkeerruimte is voldoende aanwezig langs de openbare weg.
In de serre en op het terras aan de achterkant van het huis heeft u schitterend vrij uitzicht op de wijnbergen.
Op dit moment wordt het als vakantiehuis verhuurd, maar het kan ook voor de permanente bewoning gebruikt
worden. Een groot deel van het meubilair en de inventaris zitten bij de prijs inbegrepen.

Ausweistyp:Â EnergiebedarfsausweisÂ
Energieträger:Â Strom-Mix
Baujahr:Â 1920
Endenergiebedarf:Â 120,18 kWh/(m²*a)Â
Energieeffizienzklasse:Â D
Â

