Lindetvej 6
Arnum
Idyllisk rødmalet træhus med trævinduer og eget skovareal

Sag: 60903592

edc.dk

Grosbøl ApS
Ejendomsmæglere, MDE
Rådhuscentret 2 - 6500 Vojens
Tlf. 74542484 - 609@edc.dk

Boligen
Opført/Ombygget:
Rum/Værelser:

1967/1987
6/5

Bolig:

174 m²

Grund

21.026 m²

Energimærke:

E

Lindetvej 6
Lidt udenfor Arnum ligger denne skønne perle af et træhus, huset er rødmalet
og med trævinduer alt sammen i rigtig fin stand. Huset er perfekt til dig som
drømmer om en helt ugeneret placering med masser af plads og ro omkring
dig. Grundarealet udgør 2,1 ha som hovedsageligt er udlagt i skov, hvori der
er anlagt de hyggeligste stisystemer på kryds og tværs. Huset byder på et
boligareal på hele 174 veldisponerede kvadratmeter, som over tid har gennemgået en gennemgribende renovering og i dag fremstår lys, venlig og
yderst velholdt. Boligen er indrettet med en rummelig forgang med karnap,
hvor der er plads til at nyde en kop kaffe med udsigt til de flotte udeområder.
I dag benyttes rummet som kontorområde. Fra forgangen er der adgang til
husets fyrrum hvor der er installeret et nyere træfyr kombineret med oliefyr og
ny varmtvandsbeholder. Endvidere er der i denne ende af huset et værelse
og et badeværelse med bruseniche. Dejligt køkken/alrum med flot Aubo inventar fra 2010 i massiv eg. Fra alrum er der udgang til en dejlig terrasse
samt til en hyggelig opholdsstue. Direkte fra køkkenet er der adgang til bryggers med installation til vaskemiljø. Desuden er der 2 værelser, soveværelse
samt badeværelse med bruseniche og plads til badekar fra 2008.
Udendørsarealerne består udover skov af en overdækket sydvendt terrasse,
flisebelagt vestvendt terrasse og en stor have. Til ejendommen er der også
garageanlæg på hele 79 m² fra 2004, som er opført i samme stil med stuehuset med dobbeltcarport, skur og stort værksted.

Opnå den bedste handel med hjælp
fra en køberrådgiver
Uanset om du er i gang med at søge eller allerede har fundet den næste
bolig, så kan EDC hjælpe dig i mål. Også selvom du finder boligen hos en
anden mægler. Vores professionelle køberrådgivere har kompetencer inden for ejendomsjura, finansiering og bolighandel. Du sparer tid og udgifter ved kun at have en kontaktperson til at holde styr på din situation og
dine interesser, og det minimerer risikoen for misforståelser undervejs. Vi
er kort sagt din rådgiver fra boligen er valgt - til du er flyttet ind.

Jesper Riistofte Christiansen
Partner, Ejendomsmægler
74542484
jech@edc.dk

Skal vi hjælpe med finansieringen?
Med til køb af ny bolig, hører også valg af finansiering. EDC har stærke og
kompetente finansielle samarbejdspartnere, som gerne hjælper med et lånebevis til køb af bolig samt rådgivning om de forskellige lånetyper. Du
skal bare henvende dig til din lokale EDC-butik, så formidler vi kontakt. Du
kan få rådgivning om nyt lån, låneomlægning eller finansiering af boligforbedringer. Og naturligvis et attraktivt lånetilbud eller lånebevis.

Skal du også sælge? Lad os vurdere
din bolig helt gratis
Hver dag foretager vi mange Salgstjek og giver dermed boligejere en
realistisk vurdering af deres boligs værdi, ligesom vi orienterer om den
lokale markedssituation. Skal din bolig sælges, eller har du brug for at vide
hvor meget den aktuelt er værd, er du meget velkommen til at kontakte
din lokale EDC-butik for et uforpligtende møde. Du kan også hele døgnet
bestille et Salgstjek på edc.dk/salg

Vil du vide mere? Få bolignyhederne direkte i din indbakke.
Tilmeld dig EDCs nyhedsbrev på edc.dk/nyhedsbrev

Alfred Grosbøl
Indehaver
74542484
ag@edc.dk

Størst fokus
på dit salg
Velkommen til EDC Grosbøl
Vi er en del af Danmarks største og førende
ejendomsmæglerkæde og er et godt professionelt, dynamisk og engageret team.
Vi er det førende mæglerfirma i vores område
og den mangeårige tilstedeværelse i lokalområdet bekræfter, at vi er det sikre og effektive
valg, når du skal vælge ejendomsmægler.
Dette har gjort os til specialister i salg af
alle boligtyper i området.
Vores mål er, at være den mest sælgende
ejendomsmægler i lokalområdet, men
også den ejendomsmægler med flest
tilfredse kunder!
Vi lever på ord som, engagement, højt
serviceniveau samt en faglig og professionel indstilling. Vi vil gå langt for at leve
op til vores kunders forventninger og ønsker
- hos os er kunden altid i centrum.
Vi tilbyder et professionelt salgsarbejde og
ønsker at tilbyde vores kunder det mest unikke
koncept. Dagligt arbejder vi med vores landsdækkende køberkartotek, åbent hus med
tilmelding, professionelt salgsmateriale,
sælgeropfølgning, ”Mit EDC” samt Danmarks
største mæglersite. www.edc.dk
Hos EDC Grosbøl gør vi hver dag vores
ypperste for at hjælpe vores kunder godt
videre.
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Få altid et uforpligtende Salgstjek fra os, inden du træffer dit valg!

Vi hjælper dig godt videre!
Grosbøl
Rådhuscentret 2 • 6500 Vojens
Tlf. 74 54 24 84 • e-mail 609@edc.dk

