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Omschrijving
Deze vrijstaande woning met garage is gelegen 'an de Kloosterweg', vanuit de woonkamer zie je 's zomers de bootjes en 's winters

de schaatsers op de Beulakerwijde. 

Een huis met potentie, het heeft namelijk 2 badkamers, 3 slaapkamers en een riante garage. De achtertuin is gelegen op het zonnige

zuid westen. 

De woning is op 20 km gelegen van de verbindingsweg de A28 en het centrum van Meppel, het centrum van Zwolle ligt gelegen op

30 km afstand. De pittoreske dorpen Giethoorn, Belt-Schutsloot en Blokzijl liggen binnen handbereik. Op loopafstand vindt u een

huisarts, apotheek, supermarkt met postagentschap en een geldautomaat.Tevens is op fietsafstand zowel basis- als voortgezet

onderwijs te bereiken. 

Onderhoudsmatig:

- In 2011 zijn de dakpannen vernieuwd;

- In 2008 is het dakleer vervangen;

- Er zijn enkele ramen 'lek';

- De C.V. ketel is in 2011 vervangen. 

Indeling:

Begane grond: Hal/entree, meterkast, trapopgang, kelderingang, woonkamer, open keuken met inbouwapparatuur te weten: Combi

magnetron, koelkast, vaatwasser, 5-pitsgaskookplaat en afzuigkap, bijkeuken met CV installatie, toiletruimte met zwevend closet en

fontein, badkamer met whirlpool, wastafelmeubel en wasmachine aansluiting. 

1e Verdieping: Overloop, 3 slaapkamers met vaste kasten, badkamer met inloopdouche, wastafel en 2e zwevend toilet. 

2e Verdieping: Middels (smalle) vaste trap bereikbare ruime zolder.



Kenmerken
Overdracht

Vraagprijs € 239.500,-

Aanvaarding in overleg

Algemeen

Bouwjaar 1963

Woonoppervlakte 109

Perceeloppervlakte 229

Externe bergruimte 23

Gebruikers oppervlakte woon functie 109

Gebruikers oppervlakte overige functies 19

Inhoud 461m³

Soort woning eengezinswoning

Type woning vrijstaande woning

Bouwvorm Bestaande bouw

Indeling

Aantal kamers 5

Aantal slaapkamers 4

Kadaster

Oppervlakte 229m²

Eigendomssituatie Volle eigendom

Tuin

Aanwezig Ja

Type achtertuin

Achterom Ja

Ligging zuidoost

Oppervlakte 48m² (950x500)

Kwaliteit normaal

Garage

Aanwezig Ja

Soort vrijstaand steen

Capaciteit 1

Oppervlakte 23m² (747x310)

Voorzieningen voorzien van elektra

Parkeren

Faciliteiten openbaar parkeren

Energie

Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas

Verwarming C.v.-ketel

CV-Ketel Intergas, gas, uit 2011
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