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Kerkstraat 36, Veessen

Wij bieden u aan, een goed onderhouden vrijstaande woonboerderij met bakhuis en diverse bijgebouwen
(ca. 170 m²) waaronder een kapschuur, diverse garages en berging/hobbyruimte gelegen op een perceel van
1.620 m².

De woonboerderij is gebouwd in 1934, vroeger dubbel bewoond en de laatste jaren gemoderniseerd en
voorzien van slaap- en badkamer op de begane grond.

De woonboerderij is rustiek gelegen aan de rand van de dorpskern in Veessen (gemeente Heerde) aan de
Gelderse kant van de IJssel. Op 5 minuten rijden 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) .

Entree, hal met meterkast, eetkamer met originele balken plafond, royale dichte keuken met moderne
opstelling voorzien van inbouwapparatuur (koelkast, vaatwasser, combimagnetron, afzuigkap, 5 pits
gascomfort), kelder, royale woonkamer.
Zij-entree, hal met trapkast, toilet, portaal, ruime moderne badkamer met ligbad, douche, toilet, wastafel,
designradiator en vloerverwarming. Royale ruimte in gebruik als berging maar ideaal voor slaap- of
werkkamer.

Vanuit de keuken heeft u via een overkapping toegang tot het bakhuis met extra bergruimte.

Voor meer informatie kijk snel op de website van deze mooie woning, kerkstraat36.nl

1e verdieping:
Royale overloop met dakraam en vier ruime slaapkamers (meerdere mogelijk).

Zolder:
Twee keer een luik naar zolder met veel bergruimte.

Bijgebouwen (ca. 170 m2:
Bestaande uit kapschuur met garage en zolderruimte;
Berging, garage en veel hobby- en bergruimte.

Tuin:
Verzorgde tuin, weiland met boomgaard en dubbele oprit met ingang via Kerkstraat en Hogeweg.

Wetenswaardigheden
Bouwjaar woning :1934
Perceel : 1.620 m²
Inhoud : ca. 867 m³
Gebruiksoppervlakte : ca. 194 m²
Bijgebouw : ca. 170 m²
Verwarming : Nefit Hr. combi
Warm water : via CV ketel
Isolatie : Gedeeltelijk dubbel glas en gedeeltelijk dakisolatie

Aanvaarding in overleg.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 489.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Woonboerderij, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1934
Soort dak Samengesteld dak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 194 m2

Externe Bergruimte 170 m2

Perceeloppervlakte 1620 m2

Inhoud 867 m3

Indeling

Aantal kamers 7 (5 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 dubbele wastafel, 1 ligbad en 1 toilet
Aantal woonlagen 2 woonlagen, met een kelder en zolder
Voorzieningen Dakraam en kabel TV

Energie

Voorlopig energielabel G
Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming Cv-ketel en vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel NEFIT HR gas gestookt uit 1997,
eigendom

Kadastrale gegevens

Heerde C 1963
Oppervlakte 1620 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in centrum, open ligging en vrij
uitzicht

Tuin Tuin rondom

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (2)

Garage

Soort garage Vrijstaande stenen
Capaciteit 4 auto's
Voorzieningen Met vliering en voorzien van elektra
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