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Bieden vanf prijs 


€ 439.500 K.K.
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Herfst 77

8251 NR Dronten

0321 - 333616

info@prijsbewustmakelaars.nl

www.prijsbewustmakelaars.nl 



KENMERKEN
Woonoppervlakte

ca. 156m²
Inhoud

ca. 521m³

Perceeloppervlakte

ca. 388m²
Bouwjaar

1977



OMSCHRIJVING
De Ketting 41 Dronten




Let op! Deze vraagprijs betreft een "Bieden vanaf 
prijs". 




Deze ruime en goed onderhouden 2-onder-1-
kapwoning staat op een goede locatie nabij het 
centrum van Dronten. De woning met 4 slaapkamers 
en royale dakkapel aan de voorzijde is voorzien van 
een aangebouwde hal en werkkamer. De exotisch 
aangelegde tuin is op het zuiden en voorzien van een 
vrijstaande overkapping. Het perceel is zo royaal dat 
de woning en tuin veel privacy biedt. Met ruime 
parkeergelegenheid op eigen terrein en scholen, 
gezondheidscentrum en winkels nabij gelegen.  




Indeling 

Begane grond: entree, ruime hal met inbouw 
garderobekast en toegang naar de woonkamer en 
aansluitend naar de werkkamer, welke is voorzien 
van een loopdeur en grote dubbele schuifpui naar 
het zonneterras. Lichte straatgerichte woonkamer 
met vrij uitzicht op openbaar groen. Vanuit de 
woonkamer toegang tot de halruimte met kast, 
meterkast, modern toilet en trapopgang. De 
tuingerichte eetkamer met schuifpui naar de tuin en 
aangrenzend de U keuken met gezellig gesitueerd 
barzitje. De benedenverdieping heeft een 
lichthouten parketvloer. De moderne lichte keuken is 
voorzien van koel/vriescombinatie, oven en 
combimagnetron, vaatwasser, 5-pits gaskookplaat en 
afzuigkap. De garage heeft aan de voorzijde een 
loopdeur naar de ruime oprit en aan de achterzijde 
een loopdeur naar de gezellige, onderhoudsarm 
ingerichte tuin met vrijstaande houten berging en 
losse sfeervolle overkapping. 

















Eerste verdieping: overloop met aansluitend 3 mooie 
slaapkamers waarvan 2 met inbouwkast en een 
moderne lichte volledig betegelde badkamer 
voorzien van douchecabine, dubbele 
wastafelmeubel en spiegelkast, 2e hangcloset en 
designradiator. De slaapkamers en overloop zijn 
voorzien van tapijt. 




Tweede verdieping: vaste trap naar overloop met 
berg/werkruimte, c.v.-ketel en opstelling voor 
wasmachine en droger. Veel bergruimte achter 
knieschotten. Toegang tot een ruime lichte 4e 
slaapkamer met dakkapel.




Bijzonderheden:

19 zonnepanelen (2020) 7000 KWH per jaar.
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART



LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?



 

 
Naam kantoor:                                         Paraaf Verkoper:                Paraaf Koper: 1 van 4 
Object: 

 
 

LIJST VAN ZAKEN, behorende bij 
 
Object : De Ketting 41, 8251 LE Dronten  
Datum : 14-07-2022 
 
Deze lijst van zaken is bedoeld om aan te geven welke zaken er al dan niet in de woning 
achterblijven. Bij onduidelijkheid of wanneer hier geen afspraken over gemaakt worden, dan 
houdt dat in dat de betreffende zaak niet in de woning achterblijft en door de verkoper mee 
wordt genomen.  
 
 

  Blijft achter Gaat mee 
Kan worden 

overgenomen 
N.v.t.  

 Buiten  

 Tuinaanleg/bestrating/beplanting      

 Buitenverlichting      

 Tijd- of schemerschakelaar / Bewegingsmelder      

 Tuinhuis/buitenberging      

 Vijver      

 Broeikas      

 Vlaggenmast      

 Palmboom in achtertuin/olijfboom voortuin      

       

 Woning 

 Alarminstallatie      

 Camerasysteem      

 Brievenbus      

 (Voordeur)bel (Ring)      

 Rookmelders      

 Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie      

 Screens       

 Zonwering achter groen      

 Zonwering achter Creme/groen gestreept      

 Zonwering binnen       

 Vliegenhorren      

 Verduisterende rolgordijnen voor      

 Raamdecoratie, te weten 

 Gordijnrails      

 Gordijnen Begane grond en 1e verdieping      

 Gordijnen & Luxaflex zolder      

 Rolgordijnen 1e etage      

 Vitrages      



 

 
Naam kantoor:                                         Paraaf Verkoper:                Paraaf Koper: 2 van 4 
Object: 

 
 

  Blijft achter Gaat mee 
Kan worden 

overgenomen 
N.v.t.  

 Jaloezieën  / lamellen      

 Vul evt. andere zaken in      

 Vloerdecoratie, te weten 

 Vloerbedekking 1e en 2e etage      

 parketvloer/laminaat BG      

 Vul evt. andere zaken in      

 Warmwatervoorziening / CV      

 CV met toebehoren      

 Close-in boiler      

 Geiser      

 Thermostaat      

 Mechanische ventilatie/luchtbehandeling      

 Airconditioning      

 Quooker      

 Vul evt. andere zaken in      

 Open haard, houtkachel      

 Houtkachel      

 Allesbrander      

 Kachels      

 Vul evt. andere zaken in      

 Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:  

 Keukenmeubel      

 (Combi)magnetron      

 Gaskookplaat / keramische plaat / inductie / 
fornuis      

 Oven      

 Vaatwasser      

 Afzuigkap / schouw      

 Koelkast / vrieskast      

 Wasmachine      

 Wasdroger      

 Vul evt. andere zaken in      

 Verlichting, te weten:   

 Inbouwverlichting / dimmers      

 Opbouwverlichting      

 Hanglampen      

 (Losse) kasten, legplanken, te weten:   

 Losse kast(en)      



 

 
Naam kantoor:                                         Paraaf Verkoper:                Paraaf Koper: 3 van 4 
Object: 

 
 

  Blijft achter Gaat mee 
Kan worden 

overgenomen 
N.v.t.  

 Boeken/legplanken      

 Werkbank in schuur / garage      

 Vast bureau      

 Spiegelwanden      

       

 Sanitaire voorzieningen  

 Badkameraccessoires      

 Wastafel(s)      

 Toiletaccessoires      

 Veiligheidsschakelaar wasautomaat      

 Waterslot wasautomaat      

 Sauna met houtkachel en toebehoren      

 Vul evt. andere zaken in      

 Telefoontoestel /-installatie  

 Telefoontoestellen      

 Telefooninstallatie      

 Vul evt. andere zaken in      

 Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten:   

 Radiatorafwerking      

 Voorzetramen      

 Isolatievoorzieningen      

 Vul evt. andere zaken in      

 Overige zaken, te weten:   

 Kasten met spiegeldeur en rolgordijn BG      

 Schoenenkast hal      

       

 Vul evt. andere zaken in      

 Vul evt. andere zaken in      

 Vul evt. andere zaken in      

 
 
 

Voor akkoord  Voor akkoord: 
De verkoper(s)  De koper(s 
 
 
 

  

   
Naam:   Naam:  
Plaats:   Plaats:  
Datum:   Datum:  

 



de ketting41.nl

De Ketting 41, Dronten

BEKIJK DEZE WONING

ONLINE!

Scan deze code en 

bekijk de woning op je mobiel!



INTERESSE?

NEEM CONTACT OP

MET ONS KANTOOR

Prijsbewust makelaars B.V. 

Herfst 77

8251 NR Dronten

0321 - 333616

info@prijsbewustmakelaars.nl

www.prijsbewustmakelaars.nl 


