
IJSSELDIJK 21, VEESSEN   

VRAAGPRIJS € 349.000 K.K.   

WWW.IJSSELDIJK21.NL



IJsseldijk 21, Veessen

In het dorpje Veessen wordt u aangeboden een goed onderhouden helft van een dubbele woning met
veranda, dubbele carport, garage en diverse bergingen gelegen op een perceel van 1.008 m².
De woning is gebouwd in 1909, in 1986 is het gehele dak vervangen, geïsoleerd en de laatste jaren volledig
gemoderniseerd.

De woning is rustig gelegen in het dorpje Veessen (gemeente Heerde) aan de Gelderse kant van de IJssel.
Op vijf 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) .
Via een oprit aan de rechterzijde bereikt u het perceel aan de achterzijde van de woning waar u diverse
auto’s kunt parkeren op het eigen terrein.

Voor meer informatie kijk snel op de website van deze mooie woning, ijsseldijk21.nl

Begane grond:
Entree, hal, toilet met fonteintje, wasruimte/berging, royale woonkamer met laminaatvloer, gashaard en
openslaande deuren naar de veranda, ruime woonkeuken met moderne opstelling, bijkeuken en achterdeur.

1e verdieping:
Overloop, drie ruime slaapkamers, grootste slaapkamer voorzien van inloopkast, badkamer met
inloopdouche, toilet, wastafelmeubel en ligbad.

Zolder:
Vlizotrap naar bergruimte.

Bijgebouwen:
Royale berging/garage (ca. 7 x 5,95 meter) met zolder en daarvoor een dubbele carport.
Verder zijn er diverse overkappingen en extra bergruimte.

Tuin:
Verzorgde tuin met diverse terrassen, veranda, vijver en veel parkeerruimte op eigen terrein.
Aan de achterzijde heeft u panoramisch uitzicht over de weilanden.

Wetenswaardigheden
Bouwjaar woning :1909
Perceel: 1.008 m²
Inhoud: ca. 493 m³
Gebruiksoppervlakte: ca. 127 m²
Inpandige ruimte: ca. 5 m²
Bijgebouw: ca. 62 m²
Verwarming : Centrale verwarming (ketel van 1981)
Warm water: via boiler
Isolatie: Dakisolatie en gedeeltelijk muur- en glasisolatie

Aanvaarding in overleg.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 349.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1909
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 127 m2

Externe Bergruimte 62 m2

Overige inpandige ruimte 5 m2

Perceeloppervlakte 1008 m2

Inhoud 493 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder

Energie

Voorlopig energielabel G
Isolatie Dakisolatie en gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Gasboiler eigendom
Type ketel Combiketel Nefit gas gestookt uit 1981, eigendom



Kadastrale gegevens

Heerde P 1271
Oppervlakte 305 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Heerde P 1270
Oppervlakte 703 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Landelijk gelegen en open ligging
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 900 m2 (45m diep en 20m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noorden

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein

Garage

Soort garage Vrijstaande houten
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Met vliering en voorzien van elektra
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Kadastrale kaart












