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Omschrijving
Gelegen op een prachtige locatie van Ulft, nabij de watertoren en het buitengebied bieden wij u
aan dit STIJLVOLLE VRIJSTAANDE WOONHUIS. Deze prachtige in landhuisstijl gebouwde woning is
in 2008 gebouwd met een hoog afwerkingsniveau opgeleverd. De landelijke woonkeuken, lichte
woonkamer en slaapkamer met badkamer op de begane grond maken het tot een
levensloopbestendige woning. 

Naast de rust en privacy die de woning en locatie u bieden is het gelegen op loopafstand van
diverse sociale voorzieningen. De A18, A12 en A3(D) bevinden op slechts 10 minuten rijden. 

KORTOM: Heeft u altijd al de wens gehad om te wonen in een prachtig vrij gelegen vrijstaande
woning? Wacht dan niet langer en maak een afspraak voor een bezichtiging.




Indeling

Begane grond: 

Bij binnenkomst treft u aan de linkerzijde het toilet uitgerust met een wandcloset en een fontein,
net even om de hoek zit de meterkast en aan de rechterzijde vindt u de trapopgang. Vanuit de
hal met plavuizen vloer komen we in de ruime lichte sfeervolle woonkamer met sfeerhaard en
openslaande deuren naar de tuin en terras met zonnescherm. De gehele woonkamer is voorzien
van een stenenvloer met vloerverwarming. Via twee openslaande deuren komen we in de
fraaie keuken deze is voorzien van diverse apparatuur te weten een vaatwasser,
schouwafzuigkap en een inductiekookplaat . Verder is de keuken voorzien van een combioven,
vriezer en koelkast. Daarna komen we in de praktische bijkeuken waar plaats is voor de
wasmachine en droger. We lopen even terug naar de hal. Langs de garderobe komen we in de
slaapkamer met aansluitend een mooie badruimte. Heerlijk slapen op de begane grond! Buiten in
de tuin is een riante veranda met zeer ruime berging gesitueerd. De gehele begane grond is
voorzien van een stenen vloer met vloerverwarming. 

Eerste verdieping: 

Door middel van een mooie trapopgang komt u op de ruime overloop, welke toegang biedt tot
een drietal slaapkamers. Twee slaapkamers zijn heel ruim en te splitsen in twee ruimtes, de
derde slaapkamer is ook heel geschikt als inloopkast. Tevens bevindt zich op deze verdieping
een luxe badkamer voorzien van een ruime inloopdouche, wastafelmeubel en wandcloset. 

Tweede verdieping: 

Op de twee verdieping bevindt zich een zolder berging.

Tuin:

De woning is gelegen op een zonnig perceel met een op fraaie wijze aangelegde achtertuin. Hier
vind u ook de garage met een bergzolder en een groot overdekt terras van ruim 25 m2. Hier
kunt u heerlijk genieten van de rust en de ruimte. 




Bijzonderheden:

Airconditioning op begane grond

Climarad wtw ventilatie in woonkamer, keuken en slaapkamer

Volledig geïsoleerd

Verwarming d.m.v. HR CV-ketel Indergas 2008

Vier slaapkamers

Diverse zonweringen o.a. uitvalscherm, luiken, houten vensters

Op unieke locatie gelegen nabij de DRU-cultuurfabriek

Slaapkamer en badkamer op de begane grond

21 zonnepanelen

Hoewel deze brochure met zorg is samengesteld kunt u hieraan geen rechten ontlenen.




Kenmerken

& specificaties
Overdracht
Vraagprijs € 550.000,- k.k.
Aanvaarding In overleg
 
Bouw
Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 2008
Dakbedekking Dakpannen
Type dak Zadeldak
Isolatievormen Dakisolatie


Muurisolatie

Vloerisolatie

Volledig geïsoleerd

 
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 765 m²
Gebruiksoppervlakte wonen 137 m²
Inhoud 513 m³
Oppervlakte externe bergruimte 25 m²
 
Indeling
Aantal bouwlagen 3
Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)
Aantal badkamers 2
 
Tuin
Type Voortuin
Oriëntering Zuiden
Staat Goed onderhouden
Tuin 2 - Type Zijtuin
Tuin 2 - Oriëntering Oosten
Tuin 2 - Staat Goed onderhouden
Tuin 3 - Type Achtertuin
Tuin 3 - Oriëntering Noorden
Tuin 3 - Staat Goed onderhouden
Tuin 4 - Type Zijtuin
Tuin 4 - Hoofdtuin Ja
Tuin 4 - Oriëntering West
Tuin 4 - Heeft een achterom Ja
Tuin 4 - Staat Goed onderhouden



Kenmerken

& specificaties
 
Energieverbruik
Energielabel A
 
CV ketel
CV ketel Intergas
Warmtebron Gas
Bouwjaar 2008
Combiketel Ja
Eigendom Eigendom
 
Uitrusting
Aantal parkeerplaatsen 6
Aantal overdekte parkeerplaatsen 1
Warm water CV-ketel
Verwarmingssysteem Centrale verwarming


Gashaard

Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Warmterecuperatiesysteem

Zonnecollectoren

Parkeergelegenheid Vrijstaande stenen garage
Heeft airco Ja
Heeft kabel-tv Ja
Glasvezelaansluiting aanwezig Ja
Tuin aanwezig Ja
Heeft een garage Ja
Beschikt over een internetverbinding Ja
Heeft rolluiken Ja
Heeft een dakraam Ja
Heeft zonwering Ja
Heeft ventilatie Ja





































































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 18 augustus 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Gendringen
C
2653

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Alliance Makelaars













Locatie op

de kaart



Aantekeningen



Heeft u 

interesse?

Terborgseweg 8

7064 AD Silvolde




0315 68 55 46

info@alliancemakelaars.nl

www.alliancemakelaars.nl




