Groot huis met 3 eventuele woningen aan de Moezel
Zell Mosel
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Schlossstrasse 1
56856 Zell (Mosel)
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Groot huis met 3 eventuele woningen aan de Moezel
Plaats

Zell Mosel

Type woning

(vakantie) huizen

Woonoppervlakte

265m²

Aantal kamers

10

Aantal verdiepingen

2

Verwarming

Olie

Kavelgrootte

229m²

Vraagprijs

€ 139.000

Courtage

3,57%

Referentie nr.

3359

Omschrijving woning
Dit grote huis met 3 eventuele woningen staatÂ aan de Moezel. Zell-Merl is een prachtig dorpje aan de
Moezel, gelegen tussen Zell en Bullay. Het dorpje Merl ligt op loopafstand van Zell. Het pittoreske Zell
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.
Voor meer info:https://www.zell-mosel.com
Indeling:
Kelder:hoofdingang, garage, overdekte ruimte, verschillende kelderruimtes.
Begane grond:ca.80m² met hal, woonkamer/keuken, badkamer, slaapkamer. Moezelzicht!
Eerste verdieping:ca. 110m² met overloop, woonkamer met aangrenzende serre van 30m² en moezelzicht,
keuken en eetkamer, 2 badkamers, 3 slaapkamers en een bergruimte. Moezelzicht!
Tweede verdieping:ca. 75m² met overloop, 5 kamers, badkamer en gastentoilet. Moezelzicht!
Zolder:grote ruime zolder.
Algemeen: Dit grote huis bied de mogelijkheid om 3 woningen te maken. Het huis is in een redelijke staat van
onderhoud en zal dan ook als u er woningen van wilt maken, grondig aangepakt moeten worden. Het huis is
grotendeels voorzien van kunststof ramen met dubbel glas, wordt verwarmd door middel van een
oliegestookte centrale verwarming en heeft vanuit veel ruimtes zicht op de Moezel of dit kan door het plaatsen
van een raam of balkon met balkondeuren gerealiseerd worden. Samen met de reeds aanwezige grote serre met
heerlijk zicht op de Moezel biedt u dit huis na renovatie zéér goede verhuur mogelijkheden.
Parkeermogelijkheden voor auto’s zijn er voor de deur en in de garage kunnen eventueel motoren of fietsen
gestald worden.
Ausweistyp:nach § 1 Abs. 2 Nr.1 ENEV2014 kein Energieausweis notwendig

Energieträger:Heizöl, Strom-Mix
Baujahr:1910
Endenergiebedarf:kWh/(m²*a)
Energieeffizienzklasse:

