795,000 €

Paderne
Ref: SVP1590

Bent u op zoek naar een traditioneel landhuis met annexen? Dit landhuis is onlangs gerenoveerd en gemoderniseerd met
behoud van de traditionele aspecten. De woning is gelegen op een groot perceel van 1,4 hectare, telt een hoofdhuis met 2
slaapkamers en 2 badkamers, een bijgebouw met twee appartementen en 2 safaritenten met ieder 2 slaapkamers.
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Bent u op zoek naar een traditioneel landhuis met hele goede verhuur mogelijkheden? Dit landhuis is onlangs gerenoveerd
en gemoderniseerd met behoud van de traditionele aspecten. De woning is gelegen op een groot perceel van 1,4 hectare,
telt een hoofdhuis met 2 slaapkamers en 2 badkamers, een bijgebouw met twee appartementen en 2 safaritenten.
Op 5 minuten rijden ligt het dorpje Paderne, een pittoresk dorpje waar je alles vindt voor je dagelijkse boodschappen, zoals
een minimarkt, bank, cafés, een handvol goede restaurants, postkantoor en ook Paderne staat bekend om zijn traditionele
feesten.
Het hoofdhuis heeft hoge plafonds met houten balken, een open keuken en een woonkamer/eetkamer met een open haard.
De hoofdslaapkamer heeft een ensuite badkamer met inloopdouche. Vervolgens is er een kamer die kan worden gebruikt
voor extra opslag of een kantoor die ook beschikt over een kleine mezzanine die gemakkelijk kan worden omgebouwd tot
een andere slaapkamer. Het hoofdhuis beschikt ook over een gastentoilet, een tweede slaapkamer en een badkamer met
ligbad. Hier zijn de vloeren geïsoleerd.
Het bijgebouw telt een grote slaapkamer met en suite badkamer op de begane grond, dit was vroeger de paardenstal en een
verdieping hoger was vroeger een hooiberging, maar is nu een slaapkamer appartement met een ruime slaapkamer,
badkamer met inloop douche en een woonkamer met kitchenette. Ideaal voor het ontvangen van vrienden of familie.
Onlangs zijn er op dit perceel 2 safaritenten geplaatst, elk met in totaal 2 slaapkamers, een badkamer, een woonkamer,
keuken en een ruim terras met prachtig uitzicht op het platteland.
Op het land vind u een grote variant aan fruitbomen, grote johannesbroodbomen die ook verkocht kunnen worden, een groot
zoutwaterzwembad, een overdekte barbecue en een carport.
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Algemene details










Interieurdetails

Bouwjaar: 1951
Type : Vrijstaand
Uitzicht: Uitzicht op het platteland,
uitzicht op het zwembad, Uitzicht
op de tuin
Zwembad: Privé
Parkeren: Privé parkeerplaats
Buitenruimte: Privé tuin
Watervoorziening: Watertank,
Aansluiting gemeente water
Riolering: Septic tank
Gemeubileerd











Exterieurdetails

Verwarming: Open haard
Warm water : Zonnepanelen
Meubilair: Inclusief meubilair
Keuken: Voorzien van
inbouwapparatuur
Badkamer(s): Bad, Douche
Slaapkamer(s): En-suite
slaapkamer(s)
Overige ruimtes: Gastenverblijf
Indeling: Begane grond , Eerste
etage
Energiecertificaat : E
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Zwembad: Zoutwater, Privé
Buitenruimte: Privé tuin
Parkeren: Privé parkeerplaats,
Carport
Uitzicht: Uitzicht op het platteland,
uitzicht op het zwembad, Uitzicht
op de tuin
Riolering: Septic tank
Watervoorziening: Aansluiting
gemeente water
Strand: 15 min. rijden
Golf baan: Op de golfbaan
Supermarkt: 5 min. rijden
Restaurant: 5 min. lopen
Gezondheidscentrum: 5 min.
rijden
Airport: 50KM
Eigendom: Privé eigendom
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