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Ten Veldhuize 23, Heerde

In de zeer geliefde woonwijk “De Bovenkamp” bieden wij u aan, een uitstekend onderhouden moderne
hoekwoning met vrijstaande berging en veranda.

De woning is gebouwd in 2015, volledig geïsoleerd, modern, hoog afwerkingsniveau, heeft een tuin op het
zuiden en hier kunt u echt zo in!

De woning is gelegen aan een rustige straat op korte afstand van scholen, het centrum en de uitgestrekte
bossen. Maar ook de A50 is gelegen op korte afstand en binnen 15 minuten bent u in Zwolle of Apeldoorn.

Indeling:
Entree, hal met meterkast en modern toilet. Via een moderne glazen deur bent u in de tuingerichte
woonkamer met openslaande deuren naar de tuin. Open keuken met moderne witte tijdloze opstelling
voorzien van inbouwapparatuur (o.a. koelkast, vriezer, vaatwasser, combimagnetron, afzuigkap, 5 pits
gascomfort).

1e verdieping:
Overloop, drie ruime slaapkamers allen voorzien van laminaatvloer, moderne badkamer met inloopdouche,
wastafelmeubel, toilet en vloerverwarming.

2e verdieping:
Overloop, wasruimte en 4e slaapkamer met dakraam.

Tuin:
Achtertuin gesitueerd op het zuiden met achteringang, berging en veranda.

Echt een buitenkans in een moderne zeer geliefde woonwijk.

Aanvaarding januari 2021.

Vraagprijs: € 295.000,- k.k.

Wetenswaardigheden
Bouwjaar woning :2015
Perceel :158 m²
Inhoud : ca. 409 m³
Gebruiksoppervlakte : ca.114m²
Bijgebouw : ca. 7,4 m²
Verwarming : Intergas HR. combiketel
Warm water : via CV ketel
Isolatie : Volledig geisoleeerd
Overig : Veranda op het Zuiden



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 295.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, hoekwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2015
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 114 m2

Externe Bergruimte 8 m2

Perceeloppervlakte 158 m2

Inhoud 409 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 dubbele wastafel en 1 toilet
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder
Voorzieningen Mechanische ventilatie en kabel TV

Energie

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

Type ketel Combiketel Intergas HR gas gestookt uit 2014,
eigendom

Kadastrale gegevens

Heerde H 3682
Oppervlakte 158 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 0.1m diep en 0.07m breed
Ligging tuin Gelegen op het zuiden

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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