
BOSRAND 103, ELSPEET

€ 649.000 k.k.

www.bosrand103.nl



Bosrand 103, Elspeet

De straatnaam van deze woning zegt eigenlijk al genoeg… U woont hier echt met de ‘rug’ aan een prachtig
beukenbos (Elspeterbosch) en met het gezicht over de weilanden. Met recht een uniek stukje Veluwe, waar u
het beste van het bos en het weidse landleven ervaart. Deze degelijk gebouwde VRIJSTAANDE WONING MET
GARAGE is gebouwd in 1974 op een perceel van 590 m². Rond de jaren ’90 is het uitgebouwd en niet voor
niets hebben de huidige bewoners hier al die tijd (bijna 50 jaar!) met veel plezier genoten van de plek en het
ruime huis. Er staat ca. 128 m² woonoppervlakte tot uw beschikking die u hier laat genieten van dit prachtige
Veluwse plekje. De woning is traditioneel gebouwd, voorzien van een nette en goede onderhoudsstaat en zal
hooguit op gebied van smaak gemoderniseerd hoeven te worden. Gelijkvloers treft u een heerlijk ruime
woonkeuken, praktische bijkeuken, kelder, badkamer en een riante woonkamer. De woonkamer laat u
genieten van het vrije uitzicht naar het bos toe, terwijl de woonkeuken u een panoramisch uitzicht geeft over
de achtergelegen landerijen richting de dorpskern van Elspeet. Op de verdieping zijn er totaal vier
slaapkamers, waarvan de vierde kamer via de derde slaapkamer bereikbaar is. Naast de woning is er een
ruime inrit met carport voor de vrijstaande garage met zolder. Achter de woning is er een heerlijke tuin met
terras, tuinhuis en een uniek uitzicht. Ondanks dat u hier heerlijk vrij en rustig woont, bent u toch op
fietsafstand van het dorp met alle voorzieningen voorhanden. Omdat de locatie tekort wordt gedaan om te
beschrijven, bent u van harte uitgenodigd voor een bezichtiging. Belt u dan ons kantoor voor het maken van
een bezichtigingsafspraak.

BOUWKUNDIGE INFORMATIE
De woning is op traditionele wijze gebouwd in 1974. Het geheel is opgetrokken in steen en voorzien van
spouwmuren. Het dak is bedekt middels dakpannen. De kozijnen zijn uitgevoerd in hout met deels dubbele
beglazing en deels enkele beglazing. Voor de verwarming en het warme water is er een CV combi-ketel.
Energielabel C.

INDELING
Begane grond:
Entree aan de zijkant van de woning met een centrale hal met trappartij, kelder en toegang naar zowel de
woonkeuken, als ook de woonkamer en badkamer. Allereerst de riante woonkamer aan de voorzijde van de
woning en gesitueerd over de gehele breedte van de woning. Door de grote raampartijen is er een prachtig
uitzicht over de bosrand aan de voorzijde. De woonkamer is voorzien van een houtkachel. Aan de achterzijde
van de woning is er de woonkeuken, met een nette hoekopstelling met vaatwasser, koelkast,
inductiekookplaat en een oven. Doordat het een ruime woonkeuken is, is er ruimte voor een eethoek en een
zitgedeelte. Een heerlijke plek om dagelijks te verblijven, want hier geniet u weer van het prachtige uitzicht
over de weilanden. Grenzend aan woonkeuken is er een praktische bijkeuken, met achterentree, werkkast en
een toilet. Tenslotte is er vanuit de hal nog de badkamer bereikbaar, met een wastafel en een ligbad.

Verdieping:
Ruime overloop met inbouwkasten. Aan de achterzijde is de ouderslaapkamer, met eveneens inbouwkasten
en een balkon. Aan de voorzijde zijn er een tweetal ruime slaapkamers, waarvan de linkerslaapkamer
beschikt over een vaste trap naar de zolderkamer die als vierde (logeer)kamer gebruikt kan worden. Tevens
is er nog een separaat toiletruimte. Vanuit de overloop is er nog een vlizotrap naar de zolder van het
achtergedeelte. Daar is een overloop en een vijfde (logeer)kamer met bergruimte onder de knieschotten.

Garage:
Naast de woning is er een vrijstaande garage, welke gebouwd is in stijl van de woning. Opgetrokken in
steen/spouwmuren en voorzien van dakpannen. Afmetingen ca. 5,50 x 4.70 en voorzien van een ruime
zolder.
Voor de garage is er een carport aangebouwd van ca. 5 x 4,20 meter.



Tuin
Rondom de woning ligt een verzorgde tuin, met achter op het perceel een houten tuinhuis van ca. 9 m².
Tevens is er een riant terras met een uitstekende zonligging op het zuiden.

Kenmerken woning:
Perceeloppervlakte: ca. 590 m²
Inhoud woning: 507 m³
Woonoppervlakte: 128 m²
Overige inpandige ruimte: 19 m²
Externe bergruimte: 45 m²



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 649.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1974
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 128 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 23 m2

Externe Bergruimte 45 m2

Overige inpandige ruimte 19 m2

Perceeloppervlakte 590 m2

Inhoud 507 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 2 aparte toiletten
Badkamervoorzieningen 1 ligbad en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Buitenzonwering, natuurlijke ventilatie en rookkanaal

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming Cv-ketel en houtkachel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit gas gestookt uit 2011, eigendom



Kadastrale gegevens

Nunspeet F 5062
Oppervlakte 480 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Nunspeet F 6609
Oppervlakte 110 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan bosrand, aan rustige weg, buiten bebouwde kom,
in bosrijke omgeving, landelijk gelegen en vrij uitzicht

Tuin Achtertuin, tuin rondom, voortuin en zijtuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Garage met carport
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Met vliering en voorzien van elektra

Bosrand 103
Elspeet





 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 





Plattegrond









Meetverslag





Vragenlijst























Kadastrale kaart



Lijst van zaken














