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Kenmerken

& specificaties
Overdracht

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

Verwarming € 618,35

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1992

Dakbedekking Bitumen

Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 410 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 116 m²

Inhoud 498 m³

Oppervlakte overige inpandige ruimten 25,6 m²

Oppervlakte externe bergruimte 6,76 m²

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 21,2 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In woonwijk

 

Tuin

Type Achtertuin

Oriëntering West

Heeft een achterom Ja



Kenmerken

& specificaties
Staat Prachtig aangelegd

Tuin 2 - Type Voortuin

Tuin 2 - Oriëntering Oosten

Tuin 2 - Staat Prachtig aangelegd

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Remeha Avanta 28c

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2017

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 3

Aantal overdekte parkeerplaatsen 1

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Garage met carport

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een dakraam Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Eigendom Eigen grond



Omschrijving
Instap klaar

Deze hoekwoning met uitbouw en zeer ruime geïsoleerde garage is ook nog voorzien van een 
zeer ruime tuin met overkapping. Echt instap klaar. Door de optimale garage met aansluitend 
een ruime bijkeuken/hal is hij voor veel doelgroepen geschikt. 




Slapen op begane grond met badkamer? Eenvoudig te realiseren. 

Kantoor aan huis met ruime oprit? Zeer geschikt. 

Gewoon lekkere klusruimte aan huis? Ga uw gang.




Nadat u uw fiets of auto heeft geparkeerd onder de carport komt u droog binnen in de hal met 
aan de achterzijde de bijkeuken. De woonkamer aan de voorzijde heeft een trapkast en aan 
twee zijden ramen. De open eetkeuken aan de achterzijde heeft een fraai uitzicht op de tuin. De 
moderne keuken heeft een fijne werkhoogte en is voorzien van de apparatuur die u nodig heeft.




De geïsoleerde garage is op drie manieren te bereiken. Via de hal, de tuinzijde en via de houten 
toegangsdeuren aan de voorzijde. 




In totaal zijn er vier slaapkamers waarvan drie op de eerste verdieping en eentje op de 
zolderverdieping. De badkamer op de eerste verdieping is voorzien van een tweede toilet.




Door de aankoop van een extra perceel is er een riante tuin ontstaan. De tuinveranda met 
berging zorgt voor nog meer tuinplezier.




Wordt dit uw woning?






Omgeving:




De woning ligt op korte afstand van de doorgaande weg Deventer-Zwolle, het Infocentrum Den 
Nul, natuurgebied Duursche Waarden en de zwemkolk. De Duursche Waarden is een 120 hectare 
groot natuurgebied van Staatsbosbeheer in de gemeente Olst-Wijhe nabij de buurtschap 
Fortmond. De Duursche Waarden bestaat uit geulen, oeverwallen en stukken bos in de 
uiterwaarden van de IJssel. Het gebied is vernoemd naar het nabijgelegen gehucht Duur. Er werd 
eeuwenlang rivierklei gewonnen voor de baksteenproductie die er op vrij grootschalige wijze 
plaatsvond.






































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Lijst van zaken



Bekijk deze 

woning online!
webspace.yisual.com/eikenweg3

Eikenweg 3, Olst

Scan deze code en

bekijk de woning


op je mobiel!



Heeft u 

interesse?

Enkweg 1

8131 VD 
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