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Move2elzendaal 
 

Wonen in de luwte van de stad 
 

 
 

 

 

Uniek! Binnenkort wordt gestart met de transformatie van het Schoolgebouw aan de Elzendaal 27. 

Bij de ombouw worden 5 grote eengezinswoningen met tuin en berging gerealiseerd. Daar waar 

vroeger de kindervoetjes door de gangen huppelden, maakt de aannemer straks een prachtig ruim 

huis. Daar waar de kinderen vroeger knikkerden en aan het touwtjespringen waren , zit je straks in je 

eigen tuin.  

 

Het pand behoudt zijn mooie klassieke uitstraling van buiten, krijgt een volledig nieuwe binnenkant 

en wordt perfect geïsoleerd en met moderne materialen afgewerkt. Het mooie is dat er veel 

mogelijkheden zijn voor eigen inbreng dus het huis wordt écht naar wens voor je afgebouwd. 
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Locatie 

De locatie ligt in de luwte van de stad. Alles wat er toe doet, ligt om de hoek of is makkelijk 

bereikbaar. Winkels, openbaar vervoer, uitvalswegen noem maar op. In de directe omgeving liggen 

meerdere scholen en andere eengezinswoningen. Ook zijn er appartementen. Een gemêleerd buurtje 

in onze gewilde stad.  
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De Woningen: 

 

 

Woning 1 

 

        
 

    
 

Koopsom € 330.000,= vrij op naam 

Deze woning ligt op de hoek van het pand en heeft een grote tuin rondom. De woonoppervlakte is 

212 m2 en heeft daarin een kelder van circa 59 m2. De kelder is multifunctioneel te gebruiken 

vanwege de vrije hoogte van 2,6 m en daglichtinval. De woning heeft een ruime entree en keuken 

aan de voorzijde. De woonkamer bevindt zich aan de achterzijde van waaruit je de tuin via de 

openslaande deuren zo inloopt. Op de eerste etage zijn er twee slaapkamers en een badkamer. Op 

de tweede etage is er een derde slaapkamer en een aparte ruimte voor de wasmachine en CV ketel.  
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Woning 2, 3 en 4 

 

         
 

     
 

Koopsommen € 299.000,= vrij op naam 

De woningen zijn zeer riante tussenwoningen en qua maatvoering min of meer gelijk aan elkaar. Met 

een woonoppervlakte van 212m2 zijn ze gewoonweg erg groot te noemen! Echte gezinswoningen! 

Op de begane grond kom je via een voortuin bij de ruime entree. De keuken en woonkamer hebben 

een oppervlakte van circa 55 m2; een zee van ruimte. De tuin is aan de achterzijde gelegen. Op de 

eerste etage zijn er 4 kamers en een badkamer. Daarnaast is er op de tweede etage een bergruimte 

van 15m2 en een vrij indeelbare ruimte van circa 40m2. Hier kunnen desgewenst ook nog 2 

slaapkamers gemaakt worden of een werkkamer, zeg het maar! 
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Woning 5 

 

         
 

      
 

Koopsom € 265.000,= vrij op naam 

Deze woning ligt op de andere hoek van dit mooie pand. De woonoppervlakte is circa 175m2 en heeft 

een speelse indeling. Op de begane grond is er namelijk een ruime entree, keuken, woonkamer én 

een uitbouw. Die uitbouw kan de eetkamer worden óf een praktische werk- of speelkamer óf een 

extra slaapkamer op de begane grond. Werken aan huis wordt zo wel makkelijk gemaakt. Vanuit de 

woonkamer loop je zo via de openslaande deuren de grote tuin in. Op de eerste etage zijn er 3 ruime 

slaapkamers en een badkamer. Verder is er een bergzolder met de cv. Deze is via een vlizotrap vanaf 

de overloop te bereiken. 

 

Indelingsvrijheid  
De indelingen van de woningen zijn zorgvuldig ontworpen. Toch kunnen wij ons voorstellen dat u als 
koper individuele wensen heeft. Deze zijn natuurlijk bespreekbaar. Deze wensen kunnen betrekking 
hebben op bijvoorbeeld de indeling van de woning, maar ook op de indeling van keuken en 
badkamer, plaatsing radiatoren, stopcontacten, lichtpunten, etc. Dit is mede de reden dat er is 
gekozen voor een stelpost voor keuken, badkamer en tegelwerk. Uitgangspunt is dat alle 
aanpassingen en het meer- en minderwerk voor de aanvang van de bouw bekend zijn.  
 
Realisatie  
Uitgangspunt is te starten met bouwen na de zomervakantie, oplevering is gepland eind 2016. 

 

Interesse? 

Laat het ons weten via mail: herjan@maartenmakelaardij.nl of bel ons op 010-8181487. We sturen 

dan een informatiepakket. De informatie is ook te downloaden via www.move2elzendaal.nl 

 
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Alle verstrekte informatie is vrijblijvend. Onzerzijds wordt echter 

geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle impressies 

en opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. 
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