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Deze prijsstelling betreft een bieden 
vanaf. 




Royale en moderne hoekwoning met 
uitbouw.

€ 255.000 K.K.
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INLEIDING



In de jonge wijk De Munten II staat deze uitgebouwde, geschakelde, hoekwoning. 




Dichtbij scholen, het winkelcentrum van Dronten West, nabij uitvalswegen en diverse (speel) veldjes in de 
buurt. 
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LIGGING & INDELING









In de jonge wijk De Munten II gelegen, 
geschakelde, hoekwoning. 

Ruime oprit. 


















Entree, meterkast, garderobe, toilet in lichte 
uitvoering uitgerust met een fonteintje. 


























In 2006 is de woonkamer uitgebouwd met een 2.5 
meter over de gehele breedte. 

Hierdoor is een prachtige leefruimte in de 
woonkamer ontstaan. 




Licht en strak gestucte wanden, voorzien van een 
hardhouten vloer en openslaande deuren naar het 
terras. 




Via de woonkamer de doorgang naar de bijkeuken. 
Een gedeelte van de garage is in 2006 tot een 
praktische bijkeuken gemaakt. 










Heerlijke tuingerichte en royale leefruimte. 
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FOTO'S
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LIGGING & INDELING



























































In de woonkamer, een leuke nis. 










Door de grote raampartijen betreft de keuken een 
fijne lichte plaats. 




Het betreft een straatgerichte, open keuken. 

De keuken is uitgevoerd in een lichte kleur 
gecombineerd met de warme uitstraling van hout. 




Elektrische vloerverwarming in de keuken. 




Antraciet plavuizenvloer in de (open) keuken. 

Veel bergruimte en voorzien van diverse 
inbouwapparatuur:




Vaatwasser

Schouw

4 pits gas 

Koelkast

Combi magnetron oven
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LIGGING & INDELING



Eerste verdieping:




Aan de overloop gelegen, drie (slaap) kamers en de 
badkamer.




Aan de voorzijde van de woning de ruime 
hoofdslaapkamer. Deze slaapkamer is over de 
gehele breedte van de woning gesitueerd. 




De slaapkamer heeft strak afgewerkte wanden en 
is  voorzien van een warme kleur laminaatvloer.




































De tweede (slaap) kamer, aan de achterkant 
gelegen, betreft eveneens een mooie lichte kamer.


























De derde (slaap) kamer, tevens aan de achterkant 
gelegen. 

Beide kamers betreffen, keurig afgewerkte kamers.

Voorzien van laminaatvloer. 
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LIGGING & INDELING







De tot boven betegelde badkamer is voorzien van 
een douchecabine, ligbad en wastafel.






















































Het tweede toilet op deze verdieping is separaat 
van de badkamer gesitueerd. 
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LIGGING & INDELING





De tweede verdieping betreft een zeer efficient 
ingedeelde ruimte. 




Door het afwerken van het trappengat dmv 
wanden, is de wasruimte ontstaan.




Tevens:

Met een vlizotrap te bereiken vliering. 










In 2013 is een dakkapel geplaatst. 

Onder andere door deze dakkapel, is de lichte 
(vierde)  slaapkamer tot stand gekomen. 






Deze kamer is strak afgewerkt en voorzien van een 
lichte laminaatvloer. 


















Via de openslaande deuren en de bijkeuken, te 
bereiken achtertuin. 




Zeer brede en diepe, zonnige achtertuin. 

De tuin is voorzien van twee terrassen en een ruim 
gazon. 




















Een moderne en keurig onderhouden woning in 
een jonge buurt gelegen. 




Voorzien van vier zonnepanelen.
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KENMERKEN

Overdracht

Prijs € 255.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2001

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Volledig geïsoleerd

Dubbelglas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 266 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 150 m²

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

12 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Energieverbruik

Energielabel A

 

CV ketel

Bouwjaar 2001

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 2

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft fiber Opticle kabel Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Heeft een dakraam Ja
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KENMERKEN

Heeft zonnecollectoren Ja

Heeft ventilatie Ja
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Neem contact met ons op voor meer informatie


