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de Lingert 6313, Wijchen

Deze stoer vormgegeven hoekwoning is sfeervol, licht en netjes 

verzorgd. Er zijn drie slaapkamers, en dankzij de uitgebouwde 

benedenverdieping is de woonkamer lekker ruim en is er beneden een 

extra kamer gekomen. De tuin is zonnig en vraagt niet veel onderhoud en 

in de garage kun je behalve je auto heel veel spullen kwijt. Een heel fijn 

gezinshuis op een leuke plek!
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€ 325.000,- Kosten koper

Soort woning

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

Eengezinswoning

2002

119

5

4





Begane grond

Voor de woning ligt een bestrate voortuin, met rechts daarvan de oprit naar 

de garage. Je komt het huis binnen in de hal met de wc en de trap naar 

boven en gaat rechtdoor de leefruimte in. De benedenverdieping is een paar 

jaar geleden uitgebouwd. De woonkamer kreeg er flink wat vierkante meters 

bij en er kwam een extra zijkamer van 12 m2, die heel geschikt is als 

bijvoorbeeld speel- of tv-kamer of kantoor.

De hele benedenverdieping is mooi licht. Daar zorgen de hoge ramen en 

openslaande deuren aan de achterzijde voor, samen met de lichtkoepels in 

de uitbouw.

De open keuken ligt aan de voorzijde en is uitgevoerd in roomwit. Hij is 

voorzien van een 6-pits rvs gasfornuis met oven en een ingebouwde 

magnetron, koelkast, vriezer en afwasmachine.

De benedenverdieping is neutraal en tijdloos afgewerkt, met een naturel 

vloer en witte wanden. In de zijkamer en in de garage liggen antraciet 

plavuizen. In de garage is centrale verwarming en er is een keukenblok 

geplaatst.
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Eerste verdieping

Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers en de badkamer. De drie 

kamers zijn 11,8 en 7 m2, alle drie mooi licht en makkelijk in te delen. In de 

drie kamers en op de overloop ligt laminaat.

De badkamer is fris wit betegeld, ruim en uitgerust met een inloopdouche, 

wastafel, hangkast en wc. Er is een raam voor daglicht en ventilatie.
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Buiten en Garage

Achter het huis ligt een grote, strak aangelegde, zonnige tuin. Hij vraagt niet 

veel onderhoud: een groot deel is bestraat en zo is er ruimte voor twee 

terrassen waarvan één overdekt, achterin de tuin. Dit terras grenst aan de 

fietsenschuur. Er is ook een stuk gazon om te spelen en te zonnen. De tuin is 

helemaal omheind, dus je hebt er volop privacy. Aan de zijkant is een poort 

naar de oprit.
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Soort woning

Type woning

Bouwjaar

Bouwvorm

Ligging

Woonoppervlakte

Inhoud

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

Verwarming

Warmwater

Isolatie

Eigendom

Aantal bergingen

Garage

Soort dak

Eengezinswoning

Hoekwoning

2002

Bestaande bouw

Aan rustige weg, in woonwijk

119 m2

504 m3

5

4

Cv ketel

Cv ketel

Volledig geisoleerd

Eigendom

1

Aangebouwd steen

Plat dak
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Wat vind jij
belangrijk?

Dat is voor iedereen anders.

Op onze website bij ons aanbod vind je wat voor jou belangrijk 

is bij het zoeken naar een nieuw (t)huis.

We maken het graag makkelijk voor je.

 Een uitgebreide glossy presentatie van al onze woningen;

 Handige weetjes in de buurt; waar is bij deze woning de dichtsbijzijnde school, bakker, supermarkt en het station als je 

veel met de trein reist?

 In de downloadsectie kun je de vragenlijsten bekijken en welke spullen er wel of niet meegaan bij de verhuizing;

 Google streetview. Als je nog even wil kijken hoe de woning ligt ten opzichte van de straat.

Bewoners per wijk

645 (50%)

635 (49%)

De Huisarts

1.8
km lopen

Het kinderdagverblijf

1.8
km lopen

Bewoners per gemeente 

20220
(49%)

20656 (51%)

De school

0.5
km lopen

De supermarkt

1.9
km lopen

Gezinnen met kinderen

 met kinderen (61%)

 zonder kinderen (21%)

 eenpersoons huishouden (18%)

Leeftijd buurtbewoners (%)

 0 - 15 jaar (31%)

 25 - 45 jaar (32%)

 +65 jaar (5%)

 15 - 25 jaar (10%)

 45 - 65 jaar (25%)

 

Leeftijd in gemeente (%)

 0 - 15 jaar (17%)

 25 - 45 jaar (22%)

 +65 jaar (20%)

 15 - 25 jaar (12%)

 45 - 65 jaar (31%)

 

www.openmakelaars.nl

https://www.openmakelaars.nl


Woning bekeken,
wat nu?

MEER OVER MARK JACOBS

Mensen verbinden. Dat is een van de mooiste 

elementen van mijn werk als makelaar. Dat 

begint al bij de eerste ontmoeting van een 

iemand die zijn of haar woning wil verkopen. Ik 

doe onderzoek, geef advies en als ik aan de slag 

mag, zoek ik een geschikte koper. Het geeft 

enorm veel energie als dat naar ieders 

tevredenheid lukt.

Daarnaast is de veelzijdigheid van mijn werk 

geweldig! Geen dag is hetzelfde. Ik ontmoet 

dagelijks nieuwe mensen, zie veel verschillende 

huizen en mag me bezig houden met een van 

de belangrijkste dingen in een leven: een thuis. 

Heel bijzonder!

Mijn ideale lunch? Als je de boter weglaat, mag 

je me altijd storen voor een broodje gezond! 

Heerlijk, samen met een glas melk. Als toetje 

een mandarijn en een kiwi. Daarna een kopje 

koffie, zoals ‘ie bedoeld is, zwart.

Mark Jacobs weet alles over 

deze woning.

Ben je verkocht of wil je 

nogmaals kijken?

Neem dan contact op met 

ons.

  mark@openmakelaars.nl

  06 - 21 88 22 22

"Mensen verbinden, daar gaat het 
om!"

www.openmakelaars.nl

https://www.openmakelaars.nl/






Tuinhuis



NOTITIES aan mezelf



NOTITIES aan mezelf
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