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Omschrijving
Deze vrijstaande woning met garage is afgewerkt met veel oog voor detail.

De speelse indeling maakt deze woning frivool en heeft er voor gezorgd dat alle vertrekken ruim zijn opgezet. Zo is de woonkamer in

drie ruimtes verdeeld en wordt de woonkeuken afgescheiden met prachtige en suitedeuren. De landelijke keuken is voorzien van een

kookeiland en inbouwapparatuur, te weten: koelkast, combi-magnetron, vaatwasser, 5-pitsgasstel, afzuigschouw en een kokend

waterkraan. 

De 'master bedroom' heeft een schuifwandkast over de gehele breedte en de pvc vloer maakt deze slaapkamer af. De badkamer is

voorzien van alle gemakken; wastafelmeubel, ligbad (whirlpool), toilet en inloopdouche. Hier baadt u in luxe.

Er is vloerverwarming toegepast op zowel de begane grond als de 1e verdieping. Tevens wordt de woonkamer verwarmd door de

houtkachel, welke uiteraard ook nog een stukje sfeer met zich meebrengt. 

De volledig geïsoleerde garage is ook voorzien van vloerverwarming op de begane grond. Alle ruimten zijn onafhankelijk regelbaar.

Vanwege de inpandige bereikbaarheid, leent de garage zich om een slaapkamer en badkamer op de begane grond te realiseren. 

Via de tuindeuren, zowel in de woonkamer als in de keuken, is de tuin bereikbaar. In deze tuin voelt u zich heerlijk vrij. De tuin is

gelegen rondom de hele woning, waardoor u de hele dag door kunt genieten van een zonnige dag. In de hoek van het perceel vindt u

een houten veranda, die voor verkoeling kan zorgen op warme dagen. 

De woning is gebouwd in 2011, het beschikt over een CV installatie van het merk Remeha en een WarmteTerugWinInstallatie. 

Alle wanden en plafonds zijn voorzien van strak stucwerk en er is niet bezuinigd om deze woning zo comfortabel mogelijk te maken. 

Gelegen in de kindvriendelijke nieuwbouwwijk 'Noordwal West' aan de Schuit in Vollenhove. Binnen handbereik bevindt zich het

centrum van Vollenhove met haar winkels, supermarkten (Coop en Aldi), slagerij, bakkerij, basisscholen, kerken, monumentale

panden, museum, multifunctioneel centrum met sporthal, restaurants en nog veel meer. Het voormalige vissersplaatsje Vollenhove

ademt met haar oude haven nog de sfeer van een ver verleden. Het stadje ligt tegen het Nationaal park Weerribben-Wieden en is

daardoor een geliefd oord voor natuurliefhebbers, watersporters, fietsers en wandelaars.

Vollenhove is landelijk gezien zeer centraal gelegen. Plaatsen als Zwolle, Emmeloord, Steenwijk en Meppel liggen in de nabijheid. Het

voortgezet onderwijs is per fiets bereikbaar. De snelwegen A6 en A28 liggen op respectievelijk 17 en 25 kilometer afstand waardoor

de weg naar de rest van Nederland in korte tijd voor u open ligt.

Kortom; luxe en vrij wonen met alle voorzieningen op loop-/fietsafstand!

Indeling: 

Begane grond: Hal/entree, trapopgang, vide, toiletruimte, meterkast, kelderingang, woonkamer met tuindeuren, eet- en

studeerhoek, woonkeuken met tuindeuren, toegang tot bijkeuken met achteringang, wasmachine- en drogeraansluitingen, toegang

tot garage met zolder. 

1e Verdieping: Overloop met vaste kast, 3 slaapkamers, werkkamer, badkamer met ligbad, douchehoek, 2e zwevend toilet en

wastafelmeubel.

2e Verdieping: Zolder/bergruimte met technische installaties. 

Aanvaarding: In overleg.



Kenmerken
Overdracht

Vraagprijs € 456.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Soort woning Eengezinswoning

Bouwjaar 2011

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk

 

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte 180 m²

Inhoud 650 m³

Overige oppervlakte

Overige 57 m²

Overige inhoud

Wonen 650 m³

Overige 190 m³

 

Indeling

Aantal kamers 6 kamers (4 slaapkamers)

 

Energie

Isolatie Volledig geïsoleerd

Verwarming C.v.-ketel, houtkachel, vloerverwarming geheel

Warm water C.v.-ketel

Cv-ketel Remeha (gas gestookt combiketel uit 2011, eigendom)

 

Kadastrale gegevens

Oppervlakte 554 m²

Eigendomssituatie Volle eigendom

 

Buitenruimte

Oppervlakte 104 m² (8m diep en 13m breed)

Ligging tuin Gelegen op noord en bereikbaar via achterom

 

Garage

Soort garage Aangebouwd steen

Isolatie  

Voorzieningen
Met elektrische deur, met vliering, voorzien van elektra, voorzien

van verwarming, voorzien van water

 

Bijzonderheden
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