Nette tussenwoning met dakterras in Traben Trarbach
Traben Trarbach
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Schlossstrasse 1
56856 Zell (Mosel)
+49 (0) 6542969838
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Nette tussenwoning met dakterras in Traben Trarbach
Plaats

Traben Trarbach

Type woning

(vakantie) huizen

Woonoppervlakte

115m²

Aantal kamers

6

Aantal verdiepingen

3

Verwarming

Olie

Kavelgrootte

76m²

Vraagprijs

€ 149.000

Courtage

3,57 % KÃ¤uferprovision inkl. MwSt., verdient und fÃ¤llig mit Beurkundung des notar

Referentie nr.

4638

Omschrijving woning
Deze nette tussenwoning met dakterras staat in Traben-Trarbach en dan tegen het centrum van het deel
Trarbach.
Traben Trarbach is een pittoresk stadje aan de midden Moezel en telt ca. 5900 inwoners. Het is een startpunt
voor vele toeristen en staat onder meer bekent om zijn Jugendstil gebouwen. Met de trein bereikt u in ca. 15
minuten Bullay wat aansluiting heeft op het internationale spoorwegennet. Het nabij gelegen vliegveld Hahn
bevindt zich op ca. 20 km. In de voetgangerszone bevinden zich meerdere winkels, restaurants, bakkerijen en
supermarkten. Verder zijn in de directe omgeving een zwembad, midgetgolf, klauterpark en een klein
vliegveldje.
Indeling:
Begane grond: winkelpand, verwarmingsruimte, trapopgang en toilet.
Eerste verdieping: overloop, woonkamer, eetkamer, keuken, badkamer met bad, toilet en wasmeubel
Tweede verdieping: overloop, slaapkamer, kinderkamer, badkamer met douche, toilet en wastafel, dakterras
Derde verdieping: overloop, berging, slaapkamer en kinderkamer
Zolder: nette zolder, waarvan de vloer geisoleerd is.
Algemeen: Deze nette tussenwoning met dakterras en winkelruimte bevinden zich in een goede staat van
onderhoud, de vensters zijn van of hout/aluminium, of kunstof met dubbel glas. Het gebouw wordt verwarmd
door middel van een oliegstookte centrale verwarming met een ketel uit 2005. In alle woonruimtes ligt
laminaat op de vloeren en deze ruimtes zijn allemaal netjes afgewerkt.
In de winkelruimte zou u een kantoor kunnen inrichten of een kleine (vakantie)-woning kunnen maken.
Dit is een nette tussenwoning voor een faire prijs welke u zo kunt bewonen.
Ausweistyp: Energiebedarfsausweis (im Auftrag)

Energieträger: Heizöl
Baujahr:Â 1900
Endenergiebedarf:kWh/(m² a)
Energieeffizienzklasse:

