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€ 350.000 K.K.
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Akelei 8

5941 AX Velden

Inleiding
In een rustige wijk, goed onderhouden en mooi gelegen aan doodlopende weg, 
instapklare vrijstaande woning met oprit, aangebouwde stenen garage en tuinhuis in de 
nabijheid van winkels, scholen, centrum en uitvalswegen.
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Ligging en indeling

Begane grond

Via de entree komt u in de hal (9 m2) waar zich de meterkast bevindt en de trapopgang 
naar de 1e verdieping, verder biedt de hal toegang tot de toiletruimte voorzien van toilet 
met fonteintje en toegang tot de doorzonwoonkamer (ca. 38 m2) die voorzien is van 
vloerverwarming en die twee keer een dubbele tuindeur heeft. De open keuken (ca. 9 
m2) heeft een natuurstenen aanrechtblad, spoelbak, kookplaat met afzuigkap, oven, 
koelkast en vaatwasser. Doucheruimte (ca. 4 m2).

De bijkeuken (ca. 6 m2) is voorzien van de witgoedaansluiting en geeft toegang tot de 
garage en de tuin. De garage (ca. 21 m2) heeft water- en elektriciteitsaansluiting en een 
vaste trap naar de eerste verdieping van de woning waar zich tevens 2 muurkasten 
bevinden.




Eerste verdieping

Via de trapvide bereikt u de overloop die toegang biedt tot 3 slaapkamers van ca. 16 m2, 
12 m2 en 15 m2, allen met velux dakramen en de badkamer (ca. 9 m2) die voorzien is 
van ligbad, inloopdouche, wastafel en 2e toilet en eveneens een velux dakraam heeft.
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Ligging en indeling

Tweede verdieping

Via vlizotrap bereikbare zolderruimte van ca. 54 m2.
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Ligging en indeling

Tuin

Zowel de voor- als de achteruin is fraai aangelegd. De voortuin van 13 x 4 m. is op het 
zuid-oosten gelegen en de achtertuin van 13 x 10,5 m. op het noord-westen.




Bijzonderheden

Isolatie: volledig geïsoleerd dak, vloer en spouw. Houten kozijnen met thermopane 
beglazing.

Verwarming: cv-ketel uit 1998. De begane grond is voorzien van vloerverwarming.







VRIJBLIJVENDE INFORMATIE



Overdracht

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

Aanvaarding Direct

Eigendomsrechten Geheel perceel

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1998

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dakisolatie

Vloerisolatie

Spouwmuren

Dubbelglas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 349 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 148 m²

Inhoud 671 m³

Oppervlakte externe bergruimte 25 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In woonwijk

Nabij snelweg

Nabij school

Type Voortuin

Oriëntering Zuidoost

Heeft een achterom Ja

Staat Prachtig aangelegd

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja

Tuin 2 - Oriëntering Noord west
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Kenmerken




Tuin 2 - Heeft een achterom Ja

Tuin 2 - Staat Prachtig aangelegd

 

CV ketel

Combiketel Ja

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Aangebouwde stenen garage

Heeft kabel-tv Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Heeft een dakraam Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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Kenmerken










11Akelei 8, 5941 AX Velden


Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Google maps




Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: W5941AX8_1

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 9 november 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Disclaimer 

 

Wij zouden het op prijs stellen als u ons naar aanleiding van de brochure en bezichtiging op 

de hoogte brengt van uw bevindingen, zodat wij onze opdrachtgever kunnen informeren. 

Deze brochure geeft u een indruk van de woning en vormt slechts de uitnodiging tot het doen 

van een bieding. 

Bij overeenstemming wordt de model koopovereenkomst van de VBO gehanteerd. 

Na afloop van het financieringsvoorbehoud dient u een bankgarantie (10%) te verstrekken. 

Uw geldverstrekker kan dit voor u verzorgen. 

Indien de woning gebouwd is voor 1993 zal een asbestclausule worden opgenomen in de 

overeenkomst. 

Indien de cv-ketel in de woning gehuurd is, is koper verplicht de huurovereenkomst van 

verkoper over te nemen, dan wel voor zijn rekening de overeenkomst af te kopen.      

Koper wordt in de gelegenheid gesteld de woning voor aankoop te laten keuren door een 

erkend bouwkundige. De kosten hiervan zijn voor rekening van koper.                        

De notariskeuze is voorbehouden aan koper en dient binnen 5 dagen na mondelinge 

overeenstemming kenbaar te worden gemaakt aan de makelaar. 

De notaris dient gevestigd te zijn in de gemeente waarin de woning is gelegen, of in een straal 

van 10 kilometer rondom de woning. Indien een notaris gekozen wordt buiten deze straal zijn 

de reiskosten en eventuele kosten van volmachten die verkoper moet maken voor rekening 

van koper. 

Op grond van het burgerlijk wetboek rust er op de koper een onderzoeksplicht. 

De plattegronden in deze brochure zijn ter indicatie en gemaakt voor promotionele doeleinden. 

Aan deze plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. 

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.  

 



Eugene Schreinemachers Makelaars & Taxateurs

Wilhelminapark 15


5911 EC Venlo

077-3544402


info@eugeneschreinemachers.nl


