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BUORREN GOUTUM

WOONT U 

BINNENKORT 

OP NUMMER



Soort herenhuis
Type vrijstaande woning
Ligging -
Bouwjaar 1976
Garage inpandig
Berging
Permanente bewoning ja
Huidig gebruik
Huidige bestemming Woonruimte

Woonoppervlakte 190 m²
Perceeloppervlakte 643 m²
Volume 750 m³
Aantal kamers 7
Aantal slaapkamers 5

Onderhoud binnen goed tot uitstekend
Onderhoud buiten goed tot uitstekend

Tuin diepte/lengte 2700 cm
Tuin breedte 1400 cm
Achtertuin 378 m²
Ligging zuid
Kwaliteit normaal
Achterom ja

Verwarming c.v.-ketel
Warm water c.v.-ketel
Type ketel Avanta
Eigendomsoort lease
Isolatie -



INDRUK

Aan de hoofdweg van Goutum 
gelegen, unieke vrijstaande woning 
met ruime garage met bergzolder en 
oprit. De verrassend diepe achtertuin 
met veranda biedt veel ruimte en 
privacy. Dit fraaie herenhuis met 3 
etages heeft 4 royale slaapkamers, 
een fraaie tuin en 643 m2 eigen 
grond.







Indeling: 

Zijentree, hal met vide tot aan dak, 
meterkast, vaste kast en garderobe, 
modern toilet, ruime L-vormige 
woonkamer (57 m2) met leistenen 
vloer, vloerverwarming en veel 
lichtinval, schuifpui, separate keuken 
met luxe inbouwapparatuur met o.a 
hardstenen aanrechtblad, koelkast, 
vriesladen, vaatwasser, gaskookplaat 
met afzuigkap en magnetron. 
Achtergelegen bijkeuken met 
witgoedopstelling, achterdeur en 
deur naar inpandige garage met 
twee red cedar houten deuren, 
achterdeur en ruime bergzolder 
boven garage en (bij)keuken. Op het 
zuiden gelegen fraai aangelegde 
ruime achtertuin (27 x 14m) met 
achterom, v.v. diverse terrassen, 
fraaie veranda, vijver en veel 
privacy.







Verdieping: 

Centrale overloop, met vide, 
berging, 3 ruime slaapkamers 
(waarvan een met wastafel) en twee 
grote voorslaapkamers, moderne 
badkamer met douche, 2e toilet en 
wastafel. 
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Zolderverdieping: 

Via vaste trap op overloop 
bereikbare zolderetage met tweede 
badkamer v.v. 3e toilet en ligbad 
douche combinatie, slaap en/of 
werkkamer, veel bergruimte.









Bijzonderheden:

-Bouwjaar 1976

-643 m2 eigen grond 

-isolerende beglazing,

-betonnen begane grond vloer en 
verdiepingvloer.

-CV-gas installatie met HR 
combiketel. 

-Inhoud woning ±750 m³ 

-Woonoppervlakte ongeveer 165 m2.
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