
Philipsdaalder 76
DRONTEN

Vraagprijs: € 439.000 K.K.

Sanne Makelaardij


0321384916

info@sannemakelaardij.nl

sannemakelaardij.nl/



Kenmerken

Woonoppervlakte

137m²





Perceeloppervlakte


231m²




Aantal kamers


6 kamers




Aantal slaapkamers


5 slaapkamers




Bouwjaar


1999




Energielabel


B



Overdracht

Vraagprijs € 439.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap 
woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1999

Type dak Platdak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 231 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 137 m²

Inhoud 608 m³

Oppervlakte overige inpandige ruimten 54 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

46 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 4

Aantal kamers 6 (waarvan 5 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan vaarwater

In woonwijk

Vrij uitzicht

 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Noord west

Heeft een achterom Ja

Kenmerken



Staat Normaal

Tuin 2 - Type Voortuin

Tuin 2 - Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel B

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 1

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Houtkachel

Parkeergelegenheid Inpandige garage

Heeft een rookkanaal Ja

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Heeft rolluiken Ja

Heeft een schuifpui Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Kenmerken





Omschrijving
In de ruim opgezette groene wijk "De Munten I” 
staat deze speelse twee-onder-één-kapwoning 
met prachtig vrij uitzicht over de Lage Vaart. Deze 
drive-in woning met inpandige garage, 5 
slaapkamers, een zonnig dakterras en fijne tuin op 
het noordwesten ligt op een schitterende locatie. 
Via fietsbrug "De Knip” sta je in mum van tijd in het 
gezellige centrum van Dronten. Scholen, het 
winkel- en gezondheidscentrum van Dronten-west 
liggen op fietsafstand gelegen. 




De genoemde vraagprijs betreft een "Bieden vanaf" 
prijs




Indeling:

Souterrain

Mooie brede garage voorzien van een elektrische 
roldeur. Doorgang naar de hal met aansluitend een 
ruime multifunctionele kamer. Vanuit de hal is met 
een vaste trap de begane grond bereikbaar. 




Begane grond

Via enkele traptreden bereik je de overdekte entree 
met binnenkomst in de hal. Vanuit de hal heb je 
via vaste trappen toegang tot de verdiepingen, de 
meterkast, de moderne toiletruimte met fonteintje 
en zwevend toilet en de woonkamer. 

De straatgerichte woonkamer is over de volle 
diepte van de woning gelegen en biedt vanwege 
de hoge ligging een prachtig uitzicht over de Lage 
Vaart. Door de grote raampartij en de schuifpui heb 
je een mooi lichtinval. 




De keuken is aan de achterkant gelegen en 
voorzien van 4-pits gasfornuis met oven, afzuigkap, 
koelkast, vaatwasser en voldoende bergruimte. 

Deze woonkamer is deels voorzien van een houten 
vloer. De sfeervolle spekstenen houtkachel zorgt 
ervoor dat je woonkamer binnen korte tijd heerlijk 
warm is. Vanuit de keuken heb je via zowel de 
schuifpui als de loopdeur toegang tot de tuin die 
op het noordwesten gelegen is. 















De speels aangelegde achtertuin is via de zijkant 
van de woning te bereiken. De tuin heeft twee 
terrassen, een gazon van kunstgras, borders en een 
heerlijke overkapping waar je lekker kunt 
vertoeven.  




Eerste verdieping

Overloop met aansluitend 3 ruime slaapkamers, de 
moderne badkamer en een wasruimte met een 
opstelplaats voor de wasmachine en droger. 

De twee slaapkamers aan de voorzijde bieden 
uitzicht over de Lage vaart en zijn mooi van 
formaat. De ouderslaapkamer is aan de achterzijde 
van de woning gelegen. De geheel betegelde 
moderne badkamer is voorzien van een 
inloopdouche, ligbad, zwevend toilet en twee 
wastafelmeubels.  




Tweede verdieping 

Via een vaste trap heb je toegang tot de riante 
zolderverdieping met aansluitend de vierde en de 
vijfde slaapkamer. Vanuit de voorste slaapkamer 
heb je toegang tot het dakterras die volledig 
rondom de woning ligt. Vanaf dit terras heb je 
wederom een mooi vrij uitzicht over de Lage Vaart



Vervolg
Bijzonderheden:

- Goed onderhouden woning met prachtig uitzicht 
over de Lage vaart! 

- Energielabel B

- 5 slaapkamers

- Moderne badkamer en toilet

- Ruime inpandige garage

- Extra kamer in het souterrain

- De woonkamer is voorzien van een spekstenen 
houtkachel

- Achtertuin op het noordwesten en voorzien van 
een heerlijke overkapping

- Rondom de woning ligt een dakterras waar je 
heerlijk van de zon en het uitzicht kunt genieten

- Op loopafstand van het centrum

- Aanvaarding in overleg







Deze informatie is met de nodige zorgvuldigheid 
samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen 
enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige 
onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel 
de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en 
oppervlakten zijn indicatief.



Foto's













































Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op kaart



Philipsdaalder 76, Dronten

Scan deze code 

en bekijk de 
woning op je 
mobiel!

Bekijk deze woning online!

https://edisonweg53k.nl/


Sanne Makelaardij is een modern,
persoonlijk en vernieuwend
makelaarskantoor voor Dronten en
omgeving. Tijd voor een andere aanpak
op de Drontense woningmarkt. Dat
betekent korte lijnen, heldere afspraken
en communicatie op een moderne
manier. Daarbij regel ik echt alles voor je
en zorg dat jij met een grote glimlach op
je gezicht bij de notaris zit.

Aan- of verkoop van jouw woning doe je
samen met Sanne Makelaardij. 

Ben jij al ingeschreven als
woningzoekende? 

Schrijf je nu in en ontvang
gratis als eerste al het

aanbod dat voldoet aan
jouw woonwensen!

SCAN DE QR CODE

Volg je mij al? 
Klikbaar

Wie is Sanne? Woningzoekende 

https://www.facebook.com/sannemakelaardij
https://www.instagram.com/sannemakelaardij/


Interesse?
Neem contact met op!

Sanne Makelaardij

Florijn 58 8253 DN Dronten




0321384916

info@sannemakelaardij.nl

sannemakelaardij.nl/


