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INLEIDING

Te Koop Geer 43 Bant

LET OP: de prijs betreft een bieden vanaf prijs




RUIME TWEE-ONDER-EEN-KAP-WONING MET 
BIJKEUKEN EN 4 SLAAPKAMERS OP 252 M2 
EIGEN GROND!

Geheel vernieuwd tussen 2017 en 2022.

Wonen in het dorp Bant in de 
Noordoostpolder betekent: fijn en rustig 
wonen in een gezellig dorp met een goede 
voorzieningen niveau. Het is een heerlijke plek 
voor kinderen om op te groeien – en dat op 
loopafstand van lagere scholen en fietsafstand 
voortgezet onderwijs in Emmeloord!

Deze ruime twee onder een kap woning IS 
GEHEEL ONDERHANDEN GENOMEN  is gelegen 
in de rustige en kindvriendelijke buurt en 
beschikt over een straat-gerichte woonkamer 
met luxe halfopen keuken, v.v. inbouw 
apparatuur, een bijkeuken, een zonnige 
besloten achtertuin met nieuwe houten 
schuttingen ruime houten schuur en mooie 
overkapping aan de achterzijde van de woning. 
De besloten achtertuin is op het westen 
gelegen. Het huis is van alle gemakken 
voorzien en ideaal voor startende gezinnen die 
op zoek zijn naar een fijn en betaalbaar huis in 
een rustige buurt. Een groot voordeel van deze 
woning is dat 'ie al binnen 2 maanden te 
bewonen is! Ideaal voor wie snel wil verhuizen!
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Over de ligging en de buurt:

Deze twee onder een kap woning heeft een 
gunstige ligging in het fijne en rustige dorp 
Bant. Het is een zeer kindvriendelijke 
omgeving met een basisschool en leuke 
buiten-speel-plekken op loopafstand van de 
woning. De dichtstbijzijnde supermarkt vind je 
al op 5 minuten loop afstand van de woning.

Bant is een gezellig dorp met veel leuke 
sportclubs en een actief verenigingsleven. Er is 
dus altijd wel wat te doen! De ligging op 15 
minuten fietsafstand van Emmeloord, en de 
bossen van het Kuinre bos maakt dat het hier 
voor de natuurliefhebber ook heerlijk wonen 
is. 
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Begane grond

Via de ruime voortuin met brede oprit 
(meerdere auto's te parkeren) heb je toegang 
tot de woning en een betegeld zijpad naast de 
woning wat naar de achter tuin leidt, komen 
we aan bij de voordeur van de woning.




Bij binnenkomst heb je de ruime hal, modern 
toilet, leuke garderobe, vernieuwde 
uitgebreide meterkast v.v. krachtstroom, 
vanuit de hal toegang tot de lichte ruime 
woonkamer v.v. vloerverwarming en antraciet 
kleurige grote vloertegels ( 60x60) luxe 
halfopen keuken v.v. inbouw apparatuur, 5 pits 
gas kookplaat, koelkast, hete lucht oven, 
vaatwasser en RVS afzuigkap.




De sfeervolle woonkamer heeft de trap opgang 
in de woonkamer, woonkamer is straatgericht, 
geniet van lekker veel lichtinval en biedt een 
fraai uitzicht over de gezellige voortuin. Vanuit 
de keuken is er de toegang tot de ruime 
bijkeuken met mogelijkheid aansluiting 
witgoed en toegang tot de sfeer volle 
achtertuin.




Een open trapopgang in de woonkamer, 
brengt ons naar de eerste verdieping.
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Eerste verdieping

De overloop zorgt ervoor dat de 
bovenverdieping geen enkele geluidoverlast 
van beneden ervaart en dat – bijvoorbeeld – de 
kinderen ongestoord kunnen slapen terwijl jij 
nog tv kijkt.




Op deze verdieping vinden we 3 keurig 
afgewerkte slaapkamers, witgoed aansluiting 
nu in de badkamer. Omdat het huis rechte 
wanden op de 1e verdieping heeft, is er 0 
ruimteverlies en zijn alle slaapkamers lekker 
van afmeting.

De nog op te knappen badkamer is voorzien 
van een tweede toilet, een wastafel met 
meubel en een inloop-douche.





 Tweede verdieping


Via de vaste trap naar de ruime 4e slaap/
werkkamer met diepe kast ruimte, hier hangt 
tevens de CV- Remeha uit 2014 v.v. 
onderhoudt contract.
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Tuin

De mooi aangelegde achtertuin is gelegen op 
het westen (middag- en avondzon) en beschikt 
over een groot betegeld terras, een kunstgras-
veldje en groene borders met volwassen 
beplanting. Bereikbaar via de afgesloten 
achterom, is extra breed zodat je makkelijk 
met de motor achterom kunt komen.




Parkeren:

Eigen oprit zeker 3 auto's. Het buiten 
schilderwerk ziet er keurig verzorgd uit en is 
voor het laatst in 2017 gedaan.





 Bijzonderheden


- Ruime eengezinswoning met 4 slaapkamers

- Voor 6 en achter 6 zonnepanelen (2021)

- Nieuwe zinken dakgoten 2017

- 1e verdieping laminaat 2020

- Begane grond plafonds vernieuwd + inbouw 
spots

- Gehele begane grond v.v. vloerverwarming

- Woonkamer muren betonlook 2019

- Aluminium overkapping 2021

- Begane grond en 1e verdieping gestuukt en   
latex gespoten

- Binnen 2 maanden te bewonen

- Energielabel: C

- Kozijnen vernieuwd 2017



Overdracht

Vraagprijs € 265.000,- k.k.

Verwarming € 150,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1975

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Ankerloze spouwmuren

Dakisolatie

Muurisolatie

Spouwmuren

Vloerisolatie

Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 252 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 125,78 m²

Inhoud 453 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

Beschutte ligging

In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

 

Tuin

Type Achtertuin

Oriëntering Zuid-west

Heeft een achterom Ja

Staat Goed onderhouden

Tuin 2 - Type Voortuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja

Tuin 2 - Oriëntering Noord-oost

Tuin 2 - Staat Goed onderhouden
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Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Remeha

Bouwjaar 2014

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 3

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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Dit is een vrij in te vullen tekst
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