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Omschrijving
Royale en sfeervolle recreatiebungalow midden in de Gelderse Achterhoek, gelegen op 
het vakantiepark de Byvanck in Beek. De recreatiewoning is in 2021 compleet 
gerenoveerd en 365 dagen per jaar toegankelijk. Rust, ruimte en sfeer kenmerken deze 
unieke recreatiewoning.

Het geheel biedt een fijne combinatie van comfort en beschikt over 2 slaapkamers. 
Rondom het huis ligt een ruime tuin met een riant terras, een carport en een schuur. 
Onderdeel van de recentelijk uitgevoerde renovatie was het volledig isoleren van de 
woning met o.a. dubbel glas.




Het perceel waarop de recreatiewoning staat betreft huurgrond. De jaarlijkse 
parkkosten op dit park zijn +/- 2800,- euro inclusief afvalstoffenheffing. De woning 
staat op een perceel (huur-)grond van circa 300 m2 en heeft een ruim woonoppervlakte 
van +/- 50 m2.




Indeling van de recreatiewoning:

- nieuw gecreëerde entreehal;

- royale gezellige woonkamer met geheel nieuwe openslaande deuren naar het riante 
terras;

- woning compleet gestuct en van binnen opnieuw gesaust en geverfd; 

- ruime luxe nieuwe open keuken (geplaatst in 2021) met ingebouwde vaatwasser, 
inbouw koelkast met vriesvak, oven en 4-pits gasfornuis;

- 2 ruime slaapkamers;

- bergkast;

- bergruimte met CV-ketel en wasmachine aansluiting;

- hangend toilet;

- moderne badkamer met inloopdouche en wastafel.




Omgeving:

U vindt vakantiepark De Byvanck even buiten het plaatsje Beek, aan de voet van de 
Montferlandse heuvels. Het Montferland gelegen in de Gelderse Achterhoek, ligt in één 
van de mooiste streken van Nederland en is ieder seizoen weer helemaal anders. De 
talloze fiets- en wandelroutes brengen u naar de mooiste plekjes in dit unieke stukje 
Nederland. De Byvanck is een ruim opgezet park, met jaarplaatsen, seizoensplaatsen en 
kampeerplaatsen. Er is een overdekt zwembad en een sauna. In de omgeving zijn 
diverse stadjes en dorpjes waar van alles te beleven is. Op drie km afstand vindt u het 
dorp Beek. Dit dorp heeft zo'n 2.300 inwoners en er zijn diverse winkeltjes, een bakkerij, 
slagerij, supermarkt en antiek- en curiosazaken. Ook zijn er diverse cafés en restaurants. 
Op vijf km afstand ligt de Duitse stad Elten. In de nabije omgeving liggen verder nog de 
plaatsen Didam (vier km), Doetinchem (tien km) en het middeleeuwse stadje 's-
Heerenberg (vijf km) met Kasteel Huis Bergh. 




Naast eigen gebruik is het ook mogelijk om de recreatiewoning te verhuren. Dit is 365 
dagen per jaar toegestaan. 

Het park kan een rol spelen in het beheer van de verhuur van de woning. Uiteraard kunt 




Kenmerken

& specificaties
Overdracht
Vraagprijs € 79.000,- k.k.
Aanvaarding In overleg
 
Bouw
Type object Woonhuis, stacaravan, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 2008
Type dak Zadeldak
 
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 300 m²
Gebruiksoppervlakte wonen 48 m²
Inhoud 134 m³
Oppervlakte externe bergruimte 2 m²
Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

21 m²

 
Indeling
Aantal bouwlagen 1
Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1
 
Locatie
Ligging Aan bosrand


Aan rustige weg

Beschutte ligging

In bosrijke omgeving

 
Tuin
Type Tuin rondom



Kenmerken

& specificaties
Staat Normaal
 
CV ketel
CV ketel HR cv- combiketel
Warmtebron Gas
Bouwjaar 2008
Combiketel Ja
Eigendom Eigendom
 
Uitrusting
Aantal parkeerplaatsen 2
Warm water CV-ketel
Verwarmingssysteem Centrale verwarming
Heeft kabel-tv Ja
Tuin aanwezig Ja
Telefoonaansluiting aanwezig Ja
 
Kadastrale gegevens
Eigendom Zie akte















Locatie

op de kaart



Interesse?

Utrechtseweg 164 d

6862 AT OOSTERBEEK




026-2600010


info@vangelremakelaardij.nl

vangelremakelaardij.nl/


