
WONING
TE KOOP

Winter 48

Dronten

Vraagprijs 


€ 300.000 K.K.

Prijsbewust makelaars B.V. 

Herfst 77

8251 NR Dronten

0321 - 333616

info@prijsbewustmakelaars.nl

www.prijsbewustmakelaars.nl 



KENMERKEN
Woonoppervlakte

ca. 103m²
Inhoud

ca. 258m³

Perceeloppervlakte

ca. 
Bouwjaar

2001



OMSCHRIJVING
Dit 3-kamer appartement op de eerste verdieping 
met zonnig ruim balkon in een groene omgeving en 
rustige ligging op de Golfresidentie misschien iets 
voor u? Het is veilig en rustig wonen in een 
appartement op de Golfresidentie met eigen 
overdekte parkeerplaats dicht bij de centrale entree 
of parkeren in het souterrain waar tevens de berging 
is.

Indeling:

Begane grond:

Centrale entree van het complex met bellentableau 
en de brievenbussen. Zowel via de lift als via het 
trappenhuis zijn de verdiepingen en het souterrain 
met de parkeerplaatsen en bergingen bereikbaar. De 
privéberging, voorzien van elektra, geeft praktische 
ruimte voor het stallen van de fietsen en het bergen 
van extra spullen.




1e Verdieping/2e Woonlaag:

Centrale hal met daarin de meterkast. Vanuit de hal 
in het appartement is er toegang tot het toilet en de 
woonkamer. De moderne toiletruimte is voorzien 
van een zwevend toilet en een fonteintje.

Een royale woonkamer met veel daglicht door de 
grote raampartijen is voorzien van licht tapijt. Vanuit 
de woonkamer toegang tot de keuken en het balkon 
en de 2e hal naar de overige vertrekken. De halfopen 
lichte keuken is voorzien van een Amerikaanse 
koelkast met ijsblokjesmaker, 5-pits gaskookplaat, 
een RVS-afzuigkap, vaatwasser, 
inbouwkoffiemachine en combimagnetron. 
Aansluitend de bijkeuken met opstelling voor 
wasmachine en -droger.

Vanuit de 2e hal toegang tot de 2 slaapkamers en de 
badkamer. Beide slaapkamers voorzien van licht 
tapijt. De ruime badkamer is voorzien van een 2e 
zwevend toilet, designradiator, douchehoek en een 
modern wastafelmeubel.




Balkon:

Op dit ruime balkon geniet je het hele jaar door van 
de seizoenen en de omgeving.





Bijzonderheden:

* Dit appartement heeft energielabel A

* Maandelijkse bijdrage Vereniging van Eigenaren € 
220,-

* Bijdrage park/Golfresidentie € 1.822,- op jaarbasis

* Optioneel 2 speelrechten voor de Golfresidentie € 
85,- per speelrecht op jaarbasis

* Fijn appartement met een uitzonderlijk uitzicht

* Rustige, parkachtige omgeving
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PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?



winter48.nl

Winter 48, 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
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