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Ganzenebbeweg 11, Vaassen

In het landelijk buitengebied wordt u aangeboden een goed onderhouden vrijstaande woonboerderij met
aangebouwd bakhuis en diverse bijgebouwen. Gelegen op een perceel van 5.260 m², het perceel bestaat uit
een lange oprit, diverse weilanden, prachtige vijver, diverse fruitbomen, royale schuur/garage en duivenhok.

Hier geniet u van absolute privacy en vanuit de boerderij en de terrassen heeft u prachtig uitzicht over de
weilanden.

De boerderij is gebouwd in 1920 en na 1976 verbouwd en na 2008 gemoderniseerd tot een praktische
woning met slaap- en badkamer op de begane grond. Gelegen op korte afstand van het centrum waar alle
voorzieningen aanwezig zijn, maar ook Apeldoorn is binnen 10 minuten bereikbaar.

Begane grond:
Entree, hal met garderobe, toilet, slaapkamer met kastenwand, royale moderne badkamer met ligbad,
inloopdouche, dubbele wastafel en vloerverwarming.
Sfeervolle woonkamer met gashaard en toegang tot de woonkeuken in het bakhuis.
In het bakhuis is de woonkeuken voorzien van een moderne opstelling en losse apparatuur, provisiekast,
bijkeuken met aansluiting voor wasapparatuur en overdekte achteringang met veranda.

1e verdieping:
Overloop met bergruimte, casco badkamer met wc. aansluiting en wastafel. Kast met opstelling cv-ketel
(Remeha, HR 2018), drie slaapkamers en veel bergruimte.

Bijgebouwen:
Royale stenen schuur/garage (ca. 92 m²) met veel bergruimte en drie ponystallen, houten duivenhok (ca. 58
m²).

“Een prachtige locatie waar u kunt genieten van de ruimte en de privacy.”

Wetenswaardigheden
Bouwjaar woning : 1920/1976
Perceel : 5.260 m²
Inhoud : ca. 606 m³
Gebruiksoppervlakte : ca. 165 m²
Inpandige ruimte : ca. 7 m²
Bijgebouw : ca. 151 m²
Verwarming : Remeha HR combiketel, bouwjaar 2018
Warm water : CV ketel
Isolatie : dak-, muurisolatie en gedeeltelijk dubbel glas.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 689.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Woonboerderij, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1920
Specifiek Gestoffeerd
Soort dak Samengesteld dak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 165 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 13 m2

Externe Bergruimte 151 m2

Overige inpandige ruimte 7 m2

Perceeloppervlakte 5260 m2

Inhoud 606 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 dubbele wastafel en 1 ligbad
Aantal woonlagen 2 woonlagen

Energie

Voorlopig energielabel C
Isolatie Dakisolatie, gedeeltelijk dubbel glas en muurisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Remeha HR gas gestookt uit 2018,
eigendom



Kadastrale gegevens

VAASSEN B 1757
Oppervlakte 1940 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
VAASSEN B 1758
Oppervlakte 3320 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, buiten bebouwde kom, landelijk
gelegen en open ligging

Tuin Achtertuin, tuin rondom, voortuin en zijtuin

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein

Garage

Soort garage Vrijstaande hout en vrijstaand stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra
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Plattegrond









Kadastrale kaart 1



Kadastrale kaart 2



Lijst van zaken


















