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Kenmerken
Woonoppervlakte ± 40m²

Perceeloppervlakte ± 300m²

Inhoud ± 90m³

Bouwjaar 2010



Omschrijving












In recreatiepark 't Gelloo bieden wij deze chalet van Donkervoort (10m x 4m) aan. Het chalet is voorzien 
van een CV-ketel, badkamer, slaapkamer en mogelijkheid voor 2e slaapkamer, thans in gebruik als 
hobbykamer. Het perceel grenst aan het bos met eigen poort + sleutel.




Recreatiepark ’t Gelloo is een echt familiepark, gelegen in de bossen van het Gelderse Ede, midden op 
de Veluwe.




Faciliteiten:

Op recreatiepark ’t Gelloo bevinden zich vele faciliteiten voor zowel jong als oud, zoals fietsverhuur, 
gratis WiFi en Comfort Services. Huisdieren zijn hier ook toegestaan. Verder beschikt het park over een 
restaurant, terras, bar, snackbar, buitenzwembad (verwarmd), kinderbad (verwarmd), binnenzwembad, 
ligbedden, multifunctioneel sportveld, speeltuinen (in- en outdoor), tafeltennistafel, Jeu de boulesbaan, 
beachvolleybal, entertainmentprogramma en kidsclub. Kortom: er is voor ieder wat wils!




Ligging:

In Ede kunt u gezellig een dagje winkelen, een drankje doen op een terras of naar de bioscoop. Ook 
heeft Ede één van de beste ijssalons van Nederland (Bernardo’s) waar u heerlijk, Italiaans schepijs kunt 
eten. De laatste tien dagen van augustus staan in het teken van de Heideweek. Er worden dan 
verschillende activiteiten in Ede gehouden, waaronder diverse braderieën zoals de Oud Lunterse Dag in 
Lunteren. Dit is het gebied van prachtige natuurlandschappen en authentieke boerderijen. In deze 
omgeving kunt u een bezoek brengen aan één van de omliggende gezellige dorpen zoals Lunteren, 
Otterlo, Bennekom, Harskamp, Veenendaal of Wekerom. 




De gemeente Ede wordt gekenmerkt door een verscheidenheid aan landschappen. Heidevelden, 
zandverstuivingen en bossen wisselen elkaar af. Naast volop rust en ruimte in de vrije natuur, ontbreekt 
het u tijdens uw vakantie ook niet aan het gezellige dorps- en stadsleven. 




Breng een bezoekje aan één van de vele attracties en bezienswaardigheden zoals: 

•	Paleis het Loo 

•	Attractiepark Koningin Julianatoren 

•	De Apenheul in Apeldoorn 

•	Walibi World in Biddinghuizen 

•	Kröller Müller Museum 

•	Dolfinarium 

•	Burgers’ Zoo 

•	Nederlands Openluchtmuseum

















Vervolg omschrijving












Bijzonderheden:

-	Bouwjaar: 2010;

-	Perceeloppervlakte: ± 300 m²;

-	Inhoud: ± 90 m³;

-	Woonoppervlakte: ± 40 m²;

-	Geheel voorzien van kunststof kozijnen met dubbele beglazing;

-	Verwarming middels CV-ketel en airconditioning;

-	Warm water middels CV-/combiketel;

-	Parkeren is gratis. U kunt parkeren bij de accommodatie;

-	Huisdieren toegestaan;

-	Verhuur toegestaan in overleg met beheer;

-	Aanvaarding/oplevering in overleg.




Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen 
enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de 
gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakte zijn indicatief.



Foto's

























Locatie op de kaart



INTERESSE
IN DEZE
WONING?
Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor

huizonline.nl

Parklaan 85 a, 5613 BB Eindhoven

+31 85 303 4680

info@huizonline.nl


