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VOORWOORD 
  
  
  
  
  
  
Bedankt voor uw interesse in deze woning. In deze brochure treft u de meest  

relevante informatie aan over de woning alsmede over de omgeving. Het is  

natuurlijk zo dat de bezichtiging voor u het beste inzicht geeft in alle aspecten die 

deze woning u te bieden heeft maar ik hoop u op deze wijze een goede indruk van de 

woning te geven. 
  
  
  
  
  
  
  
Met vriendelijke groet namens DW Makelaardij, 

  
Dirk Woesthoff - RMT Wonen 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hoewel deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld zijn  

er geen rechten aan te ontlenen. 
  

 



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1982




Soort:


EENGEZINSWONING




kamers:

5




Inhoud:

374m³




Woonoppervlakte:


101m²




Perceeloppervlakte:

150m²




Overige inpandige ruimte:







Gebouwgebonden buitenruimte:






Externe bergruimte:

5.45m²




Energielabel


B



Kenmerken

& specificaties
Overdracht

Vraagprijs € 382.000,- k.k.

Verwarming € 176,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, eind woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1982

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 150 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 101 m²

Inhoud 374 m³

Oppervlakte overige inpandige ruimten 3,1 m²

Oppervlakte externe bergruimte 5,45 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 4

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Zuiden



Kenmerken

& specificaties
Heeft een achterom Ja

Staat Prachtig aangelegd

Tuin 2 - Type Voortuin

Tuin 2 - Oriëntering Noorden

Tuin 2 - Staat Prachtig aangelegd

 

Energieverbruik

Energielabel B

 

CV ketel

CV ketel Atag

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2019

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een dakraam Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond





Omschrijving
Verhuizen zonder klussen? Dat is zeker een mogelijkheid bij deze goed onderhouden en keurig 
afgewerkte woning in de wijk Gerenbroek. Zo zijn de binnen- en buitenzijde in 2022 nog geverfd, 
is de woning voorzien van HR++beglazing en liggen op het dak zonnepanelen waardoor de 
woning een energielabel B heeft gekregen. De ligging op de hoek zorgt voor extra lichtinval en 
vrijheid.




Deze verrassend ruime gezinswoning ligt in de speels opgezette woonwijk Gerenbroek in Zwolle 
Zuid en heeft een centrale ligging ten opzichte van winkels, scholen, en speelvoorzieningen. 
Wandelgebieden als de Oude Mars en het Zandhove bos liggen op korte afstand en zijn goed 
bereikbaar evenals openbaar vervoer en uitvalswegen. En dit allemaal op fietsafstand van de 
binnenstad van Zwolle.






Indeling: 




Begane grond: 




Fijne lichte entree met meterkast, moderne toiletruimte met fonteintje en doorgang naar de 
woonkamer. De heerlijk lichte woonkamer heeft een zitgedeelte aan de voorzijde en een 
leefgedeelte bij de keuken aan de achterzijde met zicht op de tuin. Bijkomend voordeel is de 
gunstige ligging op het zuiden met veel licht en zon. 

De ruime keuken is halfopen en heeft een speelse doorkijk naar de woonkamer. Zo kunt u 
contact houden met familie of vrienden. De keukenopstelling is modern, in wit uitgevoerd en 
afgewerkt met een composiet blad. Uiteraard voorzien van diverse inbouwapparatuur, onder 
andere een vijf zone inductiekookplaat. Praktische is ook de ruime trapkast voor extra 
bergruimte. 




Eerste verdieping:  




Vanuit de woonkamer loopt u, via een afgesloten hal, de trap op naar de eerste verdieping. Hier 
bevinden zich drie slaapkamers en een riante badkamer met douche, wastafelmeubel, design 
radiator, spiegelverwarming en een tweede toilet. 




Tweede verdieping: 




De met een vaste trap bereikbare tweede verdieping heeft een ruime overloop met CV ketel 
(2019) en aansluiting voor wasmachine en droger. De vierde royale slaapkamer is voorzien van 
dakramen en genoeg praktische opbergruimte. 




Via de overloop is de bergzolder bereikbaar. Deze is verrassend ruim.















Tuin:




Vanuit de tuin loopt u zo de op het zuiden gelegen achtertuin in met twee terassen. De recent 
geplaatste Douglas overkapping biedt ruimte voor een gezellige zithoek. De berging is van steen 
en vrijstaand. Ruimte genoeg voor het plaatsen van fietsen en tuinzaken. De tuin is via een 
achterom bereikbaar.




De ligging op het zuiden is ideaal voor het genieten van de zon.




Bijzonderheden:

-Een prima onderhouden woning op een prettige locatie aan de rand van de wijk

-Vrij uitzicht over het plein 

-Voorzien van energielabel B

-Toepassing van zonnepanelen

-Geheel voorzien van HR ++ beglazing

-Ruime parkeermogelijkheden direct voor de deur

-Instapklaar en op korte termijn te betrekken






Spreekt u dit aan? Maak dan snel een afspraak voor een bezichtiging!




























Plattegrond



Plattegrond



 



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Heeft u 

interesse?

Enkweg 1

8131 VD 




+31 570 523 134

info@dwmakelaardij.nl

dwmakelaardij.nl


