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Omschrijving
Wonen op een unieke locatie in de natuur aan de rand van het mooie dorp met vele faciliteiten? Aan de ene kant 'de rust' van open

water en natuur en aan de andere kant de voorzieningen voor 'het gezin'. U kunt op 30 meter afstand aanleggen met uw bootje. De

brede sloot staat in verbinding met open vaarwater. De grote scholengemeenschap die een streekfunctie heeft, verzorgt onderwijs op

VMBO, HAVO en VWO niveau. 

Het huis ligt aan de rand van de bebouwing tegen het natuurgebied. Gesitueerd aan een doodlopend weggetje naar het tennispark

met oude knotwilgen. Vanuit de woonkamer kijkt u over de kraggen en daarachter het aangrenzende bos. Er zijn in de winter

regelmatig reeën te zien. 

De achtertuin is onder architectuur aangelegd en heeft een speels ontwerp, voorzien van verschillende zitjes en terrassen om te

genieten van de zon. De tuin ligt op het zuiden waardoor er een gunstige zonligging is. Voor het opbergen van het tuingereedschap is

een schuur geplaatst.

Het robuuste huis is gebouwd in 1992 en is daarna gemoderniseerd. Het beschikt over een studeerkamer op de begane grond en op

de verdieping over maar liefst 4 ruime slaapkamers. Recent zijn 8 zonnepanelen geplaatst die ruim de helft van het stroomverbruik

produceren. Overigens zijn de energielasten zeer laag te noemen door uitstekende isolatie. 

De woonkamer is voorzien van grote raampartijen en openslaande terrasdeuren, waardoor de lichtinval gunstig is. Een prettig en fris

huis. Over de gehele benedenverdieping is een Anton Ekker parketvloer gelegd van prachtig en verantwoord Afzelia hout.

Begane grond: Hal/entree, vide, toiletruimte (hangend toilet met fonteintje), studeerkamer, royale woonkamer opgesplitst in een

zitgedeelte met open haard en een eetgedeelte. Vanuit de woonkamer komt u in de woonkeuken met keukeninrichting in

hoekopstelling en ruimte voor de eettafel. De bijkeuken beschikt over een kelder en wasruimte met wasmachine aansluiting en

wastafel. Vanuit de bijkeuken is een praktische ruimte bereikbaar, deze is nu in gebruik als was- en droogkamer, maar kan ook

dienen als fitnessruimte of extra logeerkamer.

1e Verdieping: Overloop/vide met bergkast, 4 ruime slaapkamers waarvan de ouderslaapkamer toegang geeft tot een kleedkamer.

De moderne badkamer heeft een ligbad (whirlpool), douchehoek, hangend toilet en wastafel.

Tenslotte is over de gehele breedte van het huis op de 2e verdieping een bergzolder met stahoogte gesitueerd, toegankelijk door

middel van een vlizotrap.



Kenmerken
Algemeen

Bouwjaar 1992

Woonoppervlakte 208

Perceeloppervlakte 607

Inhoud 675

Soort woning bungalow

Type woning vrijstaande woning

Bouwvorm Bestaande bouw

Ligging In woonwijk, Vrij uitzicht, Beschutte ligging

Soort verwarming c.v.-ketel, open haard

Warmwaterinstallatie c.v.-ketel

Isolatievormen Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas

Voorzieningen buitenzonwering, tv kabel, rookkanaal

Indeling

Aantal kamers 8

Aantal slaapkamers 4

Tuin

Aanwezig Ja

Type achtertuin

Achterom Ja

Ligging zuid

Oppervlakte 210m² (1000x2100)

Garage

Aanwezig Ja

Soort garage mogelijk, carport

Parkeren

Faciliteiten openbaar parkeren

Energielabel

Klasse A
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