Schitterende woning

259 000 €

200 m²

Referentie TD10144, Mandaatnummer201909 Schitterende
woning gelegen in een klein gehuchtje in het parc regional
du morvan. Er is een aparte bouwkavel en een schitterend
uitzicht over de glooiende heuvels. Totale grond oppervlakte
8120m²
Het huis is direct bewoonbaar en heeft een bewoonbaar
oppervlakte van 200m². Het huis wordt op stroom verwarmd.
Op de bouwkavel mag een huis van ongeveer 200m²
gebouwd worden. De indeling is als volgt; complete soussol met garage, atelier, bijkeuken. Op tuinnivo: entree
(16m²), ingerichte keuken (16m²), salon met schouw
(57m²), met ruim terras, slaapkamer (18m²) badkamer
(10m²) met douche en ligbad, w.c. 1e verdieping|:
kantoorruimte l(21m²), 2 slaapkamers (53, 22m²) Mooi
aangelegde tuin en apart stuk bouwgrond.
Mandaatnummer 201909. Makelaarskosten ten laste van de
v e r k o p e r . Onze
immobilier.eu/honoraires

fees

: http://www.maison-

Niveau :
-

salle

de

bains,

baignoire w.c. : 10 m²
- cuisine : 16 m²
- entree : 16 m²
- chambre : 18 m²
Description des
pièces

- salon : 57 m²
Niveau -1 :
- atelier : m²
- cellier : m²
- garage : m²
Niveau 1 :
- bureau : 21 m²
- chambre : 22 m²
- chambre : 53 m²

Description des - : m²
annexes

douche

5 Kamers

Woon-oppervlakte
Woonkamer
Terrein
Kamers
Slaapkamers
Aantal etages
Badkamer
WC
Algemene indruk
Uitzicht
Verwarming
Deuren
Afvalwater
Keuken
Binnen parkeren
Taxe
foncière/Onroerendezaaksbelasting
Energieprestatie

Saint-Honoré-Les-Bains

200.00 m²
53 m²
8120 m²
5
3
2
1
1

2 sous-sol
1 000 €/an
Non soumis au DPE
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