
WONING
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Dronten

Vraagprijs 


€ 275.000 K.K.
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KENMERKEN
Woonoppervlakte

ca. 104m²
Inhoud

ca. 384m³

Perceeloppervlakte

ca. 196m²
Bouwjaar

1967



OMSCHRIJVING
Deze fraai afgewerkte royale tussenwoning is op een 
mooie rustige locatie nabij het centrum gelegen. De 
woning is zéér luxe afgewerkt en voorzien van een 
riante aanbouw. De voorzijde biedt voldoende 
parkeergelegenheid alsmede vrij uitzicht over groen. 
De zonnige achtertuin is op het westen gelegen, ruim 
van opzet en beschikt over een achterom. Scholen, 
winkels en het gezondheidscentrum zijn nabij 
gelegen.




Indeling




Begane grond: Entree, hal met garderobe, 
vernieuwde meterkast, kelderkast en 
gemoderniseerd luxe toilet. De straatgerichte 
woonkamer biedt uitzicht over openbaar groen. De 
achterzijde van de woning is uitgebouwd en beschikt 
over openslaande deuren naar de zonnige tuin. De 
luxe open keuken is voorzien van een ingebouwde 
inductie kookplaat, afzuigkap, koelkast, vaatwasser 
en granieten aanrechtblad. Vanuit de keuken is de 
bijkeuken bereikbaar welke voorzien is van een 
wasmachineaansluiting en c.v.-ketel (HR 2015).




1e verdieping: Vaste trap naar de overloop met 
aansluitend 3 mooie slaapkamers, waarvan de 
ouderslaapkamer voorzien is van een fraaie 
inloopkast. Luxe badkamer met douche, 2e toilet en 
wastafel.




2e verdieping: Vlizotrap naar ruime zolderberging 
met dakraam.




* bouwjaar: 1967 opp.: 196m2

* fraaie locatie nabij scholen en openbaar groen

* luxe badkamer en toilet

* luxe keuken met inbouwapparatuur

* vloeren en stucwerk

* voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas

* c.v.-ketel en Electra in de woning 2015 volledig 
gerenoveerd

* nieuwe meterkast 2022

* voorzien van een fraaie uitbouw


* aanvaarding in overleg














prijsbewustmakelaars.nl













































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?



vooronder5.nl

Vooronder 5, Dronten

BEKIJK DEZE WONING

ONLINE!

Scan deze code en 

bekijk de woning op je mobiel!



INTERESSE?

NEEM CONTACT OP

MET ONS KANTOOR
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