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Ballastputweg 5, Epe

Op een prachtige locatie wordt u aangeboden een unieke, moderne Villa met inpandig zwembad en een drie
dubbele garage gelegen op een perceel van bijna 3.000 m². Het perceel is voorzien van een fraai aangelegde
tuin met gazon, diverse terrassen, welke zijn gelegen op het zuiden. De woning is traditioneel gebouwd in
1975 en in 2019 voorzien van een nieuwe dakbedekking met isolatie. Deze villa heeft een bijzondere
doordachte indeling en is absoluut een bezichtiging waard!

Deze uiterst royale vrijstaande Villa met een gebruiksoppervlakte van 621 m² is gelegen in de villawijk ''Epe
Noord'' aan de rand van de uitgestrekte Veluwse bossen waar u prachtig kunt wandelen en fietsen. Maar ook
het gezellige centrum van Epe met al zijn voorzieningen en terrasjes zijn binnen enkele minuten bereikbaar.
Als u in het westen werkt bent u zo op de A50 of A28 en binnen een uur in de Randstad. De ligging ademt
zeer veel rust en privacy uit en de locatie is een beleving om te wonen.De Villa is door de eerste eigenaar
met veel liefde voor kwaliteit en onder architectuur gebouwd met duurzame materialen en heeft een zeer
speelse en praktische indeling.

Voor de meest uitgebreide informatie kunt u kijken op de website van deze woning, ballastputweg5.nl

Indeling:
Entree met dubbele deuren naar de hal, garderobe en toilet.
Royale tuingerichte woonkamer (ca. 66 m²) voorzien van openhaard, werkhoek en zitkuil.
Vanuit de woonkamer heeft u toegang naar een ruim overdekt terras met buiten openhaard en in het plafond
heaters.

Open verbinding naar aangrenzende hal/doorloop, eetkamer, woonkeuken voorzien van kookeiland en
inbouwapparatuur (1975), bijkeuken, achter entree, hal met toegang tot de inpandige garage en trap naar het
souterrain.

Aan de voorzijde een royale werkkamer (ca. 32 m²) met archiefruimte (ca. 6 m²);

In de gang naar de rechter vleugel bevindt zich tevens een binnenvijver;

In de rechter vleugel heeft u toegang tot 3 slaapkamers, 3 complete badkamers, een kleedkamer, sauna,
fitness/kantoorruimte en inpandig zwembad (ca. 9 x 7.80 meter) met ruime schuifpui naar de fraai aangelegde
tuin met terras.

Inpandige garage met 3 garagedeuren, geschikt voor 2 auto’s en een fietsenstalling. In het souterrain bevindt
zich een schitterende wijnkelder, 2 ruime bergingen en technische ruimte (opstelling heteluchtverwarming).

Een prachtig element wat in de gehele Villa naar voren komt zijn de marmeren vloeren, evenals de trappen
en wastafels in de badkamer.

“Een villa met een zeer speelse indeling, verrassend ruim en gelegen op een werkelijk unieke locatie.”

Wetenswaardigheden
Bouwjaar woning : 1975
Perceel : 2960 m²
Inhoud : ca. 2100 m³
Gebruiksoppervlakte : ca. 621 m²
Gebruiksopp. wonen : ca. 493 m²
Inpandige ruimte : ca. 128 m²
Buitenruimte : ca. 104 m²
Bijgebouw : ca. 11 m²



Verwarming : heteluchtverwarming 1975
Warm water : via boiler
Isolatie : dakisolatie en dubbel glas



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 1.095.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Villa, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1975
Specifiek Gestoffeerd
Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 493 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 104 m2

Externe Bergruimte 12 m2

Overige inpandige ruimte 127 m2

Perceeloppervlakte 2960 m2

Inhoud 2100 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 3 badkamers en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 bidet, 2 ligbaden, 3 toiletten, 3 wastafelmeubels en
1 douche

Aantal woonlagen 1 woonlaag en een kelder

Voorzieningen Alarminstallatie, rookkanaal, sauna, schuifpui, kabel
TV en zwembad

Energie

Voorlopig energielabel C
Isolatie Dakisolatie en dubbel glas
Verwarming Hete lucht verwarming en open haard
Warm water Gasboiler eigendom



Kadastrale gegevens

EPE EN OENE U 6547
Oppervlakte 2960 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan bosrand, aan rustige weg en beschutte ligging
Tuin Achtertuin, tuin rondom, voortuin en zijtuin
Achtertuin 1492 m2 (46.2m diep en 32.3m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuiden
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Inpandige berging (1)

Voorzieningen Voorzien van elektra, voorzien van verwarming en
voorzien van water

Isolatie Dakisolatie en dubbel glas

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein

Garage

Soort garage Inpandig en souterrain
Capaciteit 2 auto's

Voorzieningen Met elektrische deur, voorzien van elektra, voorzien
van verwarming en voorzien van water
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Plattegrond











Kadastrale kaart



Lijst van zaken


















