Leuk huis in hartje Pünderich
Pünderich
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Schlossstrasse 1
56856 Zell (Mosel)
+49 (0) 6542969838
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Leuk huis in hartje Pünderich
Plaats

Pünderich

Type woning

(vakantie) huizen

Woonoppervlakte

74m²

Aantal kamers

4

Aantal verdiepingen

1

Verwarming

Olie

Kavelgrootte

94m²

Vraagprijs

€ 69.000

Courtage

3,57%

Referentie nr.

3481

Omschrijving woning
Leuk huis in hartje Pünderich. Pünderich is een prachtig dorpje aan de Moezel waar jaarlijks veel toeristen
verblijven. Er zijn diverse hotels en andere overnachtingsmogelijkheden in het dorp. De oude kern van
Pünderich kenmerkt zich door de vele goed onderhouden vakwerkhuizen. Aan de Moezel is een ruime goed
verzorgde oever om te genieten van de schitterende uitzichten en heerlijk te picknicken. Het dorp telt ca. 866
inwoners.
Voor meer info: https://www.puenderich.de/
Indeling:
Kelder: Kleine garage, werkplaats met verwarmingsketel en een ruimte voor olietanks.
Begane grond: Ingang, overloop, eetkamer, keuken, woonkamer, badkamer met douche, toilet en wastafel.
Deels is de plafondhoogte van 2,10 m. aan de lage kant
Eerste verdieping: Overloop, slaapkamer met aankleedruimte, badkamer mer bad, toilet en wastafel, berging.
Deels is de plafondhoogte van 2,10 m. aan de lage kant
Zolder: grote nog uit te bouwen zolderruimte.
Algemeen:
Dit leuke huis in hartje Pünderich waarvan de kern dateert uit de jaren 1700 en onder monumentenzorg valt is
in een redelijke staat van onderhoud. Het wordt verwarmd door een oliegestookte centrale verwarming en
heeft deels kunststof vensters met dubbel glas en deels houten vensters met enkel glas. Het dak en de
gevelbekleding zijn in goede staat en zijn uit echte leien en asbestvrije kunstleien. De water en
verwarmingsleidingen zijn van koper. Voor het huis is er een privé parkeerplaats.
Voor de dagelijkse kleine inkopen en de heerlijke verse ambachtelijk gebakken broodjes is er direct tegenover
een warme bakker. Voor de verdere inkopen is Zell, ca.6 km, het dichtstbijzijnde winkelcentrum.
Dit huis staat op een hoogwatervrije locatie en is ideaal als vakantiewoning.

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.“
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