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1e Hoornerveenseweg 19, Heerde

Op een prachtige locatie aan de rand van Heerde wordt u aangeboden een goed onderhouden vrijstaande
woning met garage en tuinhuis gelegen op een perceel van 1.017 m². De woning is gebouwd in 1910 en o.a.
uitgebouwd met slaap- en badkamer op de begane grond. Voorzien van een centrale verwarming, dak- en
grotendeels glasisolatie.

Gelegen op een rustige locatie op korte afstand van de uitgestrekte bossen en heide waar u prachtig kunt
fietsen en wandelen.

Begane grond:
Entree, ruime hal met toilet, royale slaapkamer met kastenwand, badkamer met ligbad en wastafelmeubel. L-
woonkamer en open keuken voorzien van inbouwapparatuur (o.a. koelkast, combimagnetron, afzuigkap, 4-
pits gascomfort) . Bijkeuken met aansluitingen voor wasapparatuur en een achteringang. Aangebouwde
garage en een berging.

Verdieping:
Royale overloop met veel inbouwkasten met bergruimte en drie slaapkamers.

Zolder:
Vlizotrap naar bergzolder.

Bijgebouwen:
Aangebouwde stenen garage en berging (ca. 28 m²);
Tuinhuis met berging.

Tuin:
Verzorgde tuin met royale oprit, diverse terrassen en besloten tuin aan de achterzijde met veel privacy.

‘Rustig wonen op een mooie locatie’

Wetenswaardigheden
Bouwjaar woning : 1910
Perceel : 1.017 m²
Inhoud : ca. 575 m³
Gebruiksoppervlakte : ca. 129 m²
Inpandige ruimte : ca. 28 m²
Bijgebouw : ca. 16 m²
Verwarming : Atag HR. combi
Warm water : via CV ketel
Isolatie : dakisolatie en dubbel glas
Aanvaarding : ca. oktober 2020.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 469.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1910
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 129 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 2 m2

Externe Bergruimte 16 m2

Overige inpandige ruimte 28 m2

Perceeloppervlakte 1017 m2

Inhoud 575 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 ligbad en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een vliering
Voorzieningen Glasvezel kabel en rookkanaal

Energie

Voorlopig energielabel G
Isolatie Dakisolatie en gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Atag HR gas gestookt , eigendom

Kadastrale gegevens

HEERDE A 2738
Oppervlakte 1017 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan bosrand, aan rustige weg, beschutte ligging en
buiten bebouwde kom

Tuin Tuin rondom

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra
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