
Geulstraat 110 
4535 CZ Terneuzen
€ 270.000 k.k.
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Alle kenmerken
op een rij

Overdracht

Vraagprijs € 270.000 k.k.

Aangeboden sinds 02 jan 2023

Indeling

Aantal kamers 5

Aantal badkamers 1

Aantal toiletten

Kelder nee

Zolder nee

Garage 2

Aantal woonlagen 3

Ligging

Ligging

Bouw

Woningcategorie woonhuis

Type woning

Soort woning hoekwoning

Kozijnen hardhout

Gebied en inhoud

Perceeloppervlak (m²) 163

Woonoppervlak (m²) 117

Inhoud (m³) 350
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Energie

Verwarming

Type warm water

Beglazing dubbel

Isolatie dak

Energielabel

Energielabel C, vervaldatum: 11 jul 2026
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Geulstraat 110
in beeld
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Omschrijving 
Geulstraat 110

Ruime instapklare hoekwoning met 4 slaapkamers, garage en tuin, 
gelegen op een gewilde en rustige woonlocatie nabij de Otheense kreek, 
het ziekenhuis, scholen en een winkelcentrum. De woning is gebouwd in 
1978. De woning is voorzien van kunstof kozijnen en dubbel glas en deels 
met rolluiken. De woning heeft energielabel C.
Indeling: Hal met garderobe, meterkast/bergkast, toilet met fonteintje, 
trap naar de verdieping en een deur naar de garage en een deur naar de 
ruime woonkamer met tegelvloer voorzien van vloerverwarming 
(elektrisch), en rechts achterin de  rustieke inbouwkeuken in u-opstelling  
v.v. gaskookplaat, afzuigkap, oven, magnetron, koelkast, elektrische 
warmwatervoorziening en een vaatwasser.
1e verdieping:
Overloop met vaste trap naar de 2e verdieping, 3 ruime slaapkamers en 
de keurige badkamer met wastafel, douche en een hangtoilet.
2e verdieping:
Overloop, berging met CV-ketel en aansluitingen voor wasmachine en 
droger en de 4e slaapkamer met 2 vaste bergkasten.
Tuin
De tuin is te bereiken via een deur in de woonkamer en is gelegen op het 
zuidwesten met een toegang achterom en er bevindt zich een houten 
tuinhuisje.
Tevens is de achterkant van de woning uitgerust met een elektrisch 
bedienbaar zonnescherm.

Er is voldoende parkeer gelegenheid er kunnen 2 auto’s op de oprit en er 
is een parkeerterrein naast de woning
Echt een bezichtiging waard!!
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