
HOGEWEG 10, VEESSEN   

VRAAGPRIJS € 595.000 K.K.   

WWW.HOGEWEG10VEESSEN.NL



Hogeweg 10, Veessen

In het buitengebied van de gemeente Heerde, in het rustieke dorpje Veessen wordt u aangeboden een

uitstekend onderhouden vrijstaande woning met garage/carport en royale schuur gelegen op een perceel van

1.540 m².

De woning is traditioneel gebouwd in 2008, volledig geïsoleerd en gelegen op een royale vrij perceel met vrij

uitzicht aan voor en achterzijde. De woning is rustiek gelegen in het dorpje Veessen (gemeente Heerde) aan

de Gelderse kant van de IJssel. Op 5 minuten ligt het dorp Heerde met alle voorzieningen en binnen 20

minuten bent u in Zwolle of Apeldoorn. Gelegen in het landelijk buitengebied waar rust en ruimte kenmerkend

zijn van wonen in deze omgeving. Deze woning ligt in een attractief woongebied met rust en ruimte en volop

mogelijkheden om te recreëren (bossen, heide, fietsroutes en haven aan de IJssel).

Voor meer informatie kunt u kijken op de eigen website van deze woning, ga snel naar:

hogeweg10veessen.nl

Begane grond:

Entree, hal met vide, toilet en meterkast. Royale woonkamer met aansluiting voor houtkachel, zijerker waar u

prachtig kunt zitten met uitzicht over de tuin met boomgaard. Open keuken met U-opstelling v.v.

inbouwapparatuur. (gasfornuis, afzuigkap, oven, koelkast en vaatwasser). Bijkeuken met achter entree.

Slaapkamer met kastenwand en open badkamer met inloopdouche en wastafelmeubel. Gehele begane grond

is voorzien van vloerverwarming.

1e verdieping:

Via fraai houten trap naar de overloop, kast met cv. ketel, drie ruime slaapkamers en veel bergruimte achter

de knieschotten, badkamer met dakkapel, toilet, ligbad, inloopdouche en wastafelmeubel.

2e verdieping:

Vlizotrap naar zolder.

Bijgebouwen:

Vrijstaande geïsoleerde garage (ca. 4 x 7 meter) met zolder, aansluitingen voor gas, water, elektra en

verwarming.

Royale carport tussen woning en garage;

Houten schuur (ca. 5 x 10 meter) met veranda.

Tuin:

Royale verzorgde tuin, achterzijde op het zuiden met grotendeels gazon, prachtige veranda achter de woning

en diverse fruitbomen (o.a. walnoot, peren, appels, kersen en pruimen). Vanaf de veranda heb je

panoramisch uitzicht over landerijen en kunt u genieten van alle rust en ruimte.

Wetenswaardigheden

Bouwjaar woning : 2008

Perceel : 1540 m²

Inhoud : ca. 550 m³

Gebruiksopp. : ca. 152m²

Bijgebouw : ca. 78 m²

Verwarming : Nefit hr. combi 2008

Warm water : via CV ketel

Isolatie : Volledig geisoleerd en v.v. HR ++ isolatieglas

Overig : Rolluiken op verdieping en slaapkamer begane grond,

Screens t.p.v. erker.



Aanvaarding in overleg.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 595.000 k.k.

Status Beschikbaar

Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 2008

Soort dak Samengesteld dak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 152 m
2

Externe Bergruimte 78 m
2

Perceeloppervlakte 1540 m
2

Inhoud 550 m
3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)

Aantal badkamers 2 badkamers en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen
1 douche, 2 wastafels, 2 wastafelmeubels, 1 ligbad

en 1 toilet

Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder

Voorzieningen Glasvezel kabel, rolluiken en rookkanaal

Energie

Voorlopig energielabel D

Isolatie Volledig geïsoleerd

Verwarming Cv-ketel en vloerverwarming gedeeltelijk

Warm water Cv-ketel

Type ketel Ketel Nefit HR gas gestookt uit 2008, eigendom



Kadastrale gegevens

HEERDE N 616

Oppervlakte 840 m
2

Omvang Geheel perceel

Eigendomssituatie Volle eigendom

HEERDE N 1437

Oppervlakte 700 m
2

Omvang Geheel perceel

Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging
Aan rustige weg, buiten bebouwde kom, open ligging

en vrij uitzicht

Tuin Achtertuin, tuin rondom, voortuin en zijtuin

Achtertuin 875 m
2
 (25m diep en 35m breed)

Ligging tuin Gelegen op het zuiden

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein

Garage

Soort garage Carport en vrijstaand stenen

Capaciteit 1 auto

Voorzieningen

Met elektrische deur, met vliering, voorzien van

elektra, voorzien van verwarming en voorzien van

water

Hogeweg 10, Veessen













































Plattegrond











Lijst van zaken


















