
 

www.immo-wereld.be  | Weg naar Zwartberg 170/1, 3530 Houthalen-Oost | info@immo-wereld.be 

 

 

  

Saarbroekweg 8  

3520 ZONHOVEN 

TE KOOP € 239.000 
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Prachtig triplex appartement met tuin, terras en 

garage 

In de bekende gemeente Zonhoven, waar je zomaar Pat Krimson of Stijn Coninx 

tegen het lijf kan lopen op straat en op een steenworp van de basvelden en de 

Daalheide in Zonhoven vinden we dit knappe triplex appartement. Vlak voor de 

deur ligt een uitgestrekt natuurgebied waar men uren in kan verdwalen. 

Zonhoven is op heden nog een betaalbare gemeente en wordt beschouwd als 

een aangename stedelijke buitenwijk van Hasselt. 

Dit mooie appartement beslaat drie verdiepingen en heeft een eigen tuin, 

terras en een extra garage. 

We komen binnen via de gemeenschappelijke deur. De individuele wasplaats 

en berging van dit appartement ligt op het gelijkvloers. Dit is superhandig 

wanneer men de wasdraad in de tuin wilt gebruiken voor het drogen van de 

kleren en dergelijke. 

Wanneer we de trap naar boven nemen komen we uit op de eerste slaapkamer 

die op dit moment als wellness ruimte wordt gebruikt, een inloop dressing en 

de badkamer. Alles is recentelijk vernieuwd en modern ingericht. Een 

verdieping hoger vinden we de mooie leefruimte met de open keuken. Hier 

heeft de eigenaar enkele verbouwingen gedaan om ook weer een maximaal 

leefcomfort te bieden. Zo werd er meer licht binnen gebracht en heeft men 

gekozen voor zachte tinten en een open keuken die ten goede komen voor het 

ruimtelijk gevoel. Een vaste airco geeft deze ruimte nog een extra touch. Het 

gezellige terras is rechtstreeks te bereiken via de grote schuiframen en geeft 

een zicht op het natuurgebied. Op het derde verdiep vinden we de master 

bedroom met vele inbouwkasten. Ook is er nog plaats gemaakt voor een extra 

bureauruimte. 

Heb je altijd gedroomd van een zeer ruim appartement met alle extra’s zoals bij 

een woning? Dan is dit jouw unieke kans om er eentje te bezitten.  
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Kenmerken  

  
Algemeen  
Type Gesloten bebouwing 
Bouwjaar 1997 
Renovatiejaar 2016 
Bewoonbare oppervlakte 150 m² 
Oppervlakte perceel 409 
  
Financieel  
Prijs € 239.000 
Kadastraal inkomen € 783 
Onroerende voorheffing € 621 
  
  
Geografische ligging  
Adres Saarbroekweg 8 bus 3 
Vlak bij scholen Ja 
Vlak bij winkels Ja 
Vlak bij snelweg Ja 
Parking Ja 
  
Energie  
EPC 350 
Beglazing Dubbel  
Schrijnwerk  Pvc 
Type verwarming Accumulatoren (nacht) 
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Indeling  
Living  Laminaat  
Keuken Laminaat, Geïnstalleerd 
Slaapkamers 2 Laminaat 
Badkamer Geïnstalleerd 
Toilet 1 
Terras Ja 
Garage Ja 
 

 
 
 

 

Ruimtelijke ordening  
Bestemming Woongebied 
Bouwvergunning Ja 
Verkavelingsvergunning Ja 
O-peil Niet gelegen in overstromingsgebied 

 

 

Extra’s  

 

❖ Airco 

❖ Berging 

❖ Tuin 
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Foto’s  
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Ligging 
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