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De Grote Geezenhegge 15, Uddel

Het beste van twee werelden; dat gaat hier zeker op. U woont hier aan de voorzijde in een jonge en
kleinschalige woonwijk en achter grenst de tuin direct aan de Kroondomeinen… Deze markante
VRIJSTAANDE VILLA MET GARAGE laat u genieten van die twee ‘werelden, met uitzicht over de weilanden,
richting de bosrand en anderzijds de voorzieningen op steenworpafstand. In 2005 is deze hoogwaardig
afgewerkte villa gebouwd op een perceel van 1.710 m². Het zijn indrukwekkende cijfers die deze villa
‘scoort’. Het heeft o.a. door het souterrain onder de woning een inhoud van maar liefst 1.248 m³ en een
woonoppervlakte van 360 m². Door de recente bouw is er een uitstekende isolatie, maar ook een
hoogwaardige, onderhoudsarme afwerking met prachtige details in bijvoorbeeld het metselwerk. Gelijkvloers
zijn alle voorzieningen als een kantoor/slaapkamer en badkamer aanwezig, maar ook een heerlijk ruime
woonkeuken en woonkamer. Wat vooral een fantastisch plekje is, is de aangebouwde veranda aan de
achterzijde. Daar geniet u in alle beschutting en privacy van het unieke uitzicht over de fraai aangelegde tuin
en de weilanden richting de bosrand van de Kroondomeinen. Op de twee verdiepingen zijn er totaal maar
liefst zeven slaapkamers en een nette badkamer. In het souterrain zijn meerdere vertrekken, waaronder een
provisieruimte, witgoedruimte, twee grote kamers met daglicht en tevens een toegang middels een externe
trap naar de tuin. Naast de woning is in stijl van het huis een prachtige en functionele (geïsoleerde) garage
gebouwd, met een carport en een zolder. Nadat u bekomen bent van de indrukken die deze unieke locatie op
u zullen maken, zult u daarna verrast staan van de klasse, de hoogwaardige afwerking en de
indrukwekkende ruimte die dit alles u biedt. Het wordt tekort gedaan om te beschrijven, daarom van harte
welkom voor een bezichtiging. Kijk alvast op de website degrotegeezenhegge15.nl voor meer informatie en
bel ons kantoor via 0341-217454.

BOUWKUNDIGE INFORMATIE
De woning is traditioneel gebouwd in 2005 en opgetrokken in steen/spouwmuren en volledige isolatie.
Houten kozijnen met dubbele HR++ beglazing. Voor de verwarming en het warm water is er een cv-
combiketel met op de begane grond en in het souterrain vloerverwarming.

INDELING
Begane grond:
Royale hal met trappartij naar het souterrain en de verdieping. In de hal is er de meterkast, toilet en toegang
naar zowel de woonkamer als ook de woonkeuken. De riante woonkamer is voorzien van een erker aan de
zijkant, met daardoor een prachtig uitzicht over de weilanden richting de bosrand. In de woonkamer is er een
schouw met gashaard en ensuite naar de woonkeuken. Deze indrukwekkend ruime woonkeuken is voorzien
van een houtkachel en biedt zeer veel ruimte voor een eethoek en is voorzien van een nette, eigentijdse
keukenopstelling (2016). De keuken beschikt over een inductie kookplaat, oven, vaatwasser en koelkast. Aan
de achterzijde is er een praktische bijkeuken met achterentree bij de veranda en toegang naar de badkamer.
Deze badkamer is voorzien van een inloopdouche, toilet en een wastafel. Via de badkamer is ook de
slaapkamer/kantoorruimte te bereiken. Vrijwel de gehele begane grond is voorzien van een fraaie pvc vloer
met vloerverwarming.

1e verdieping:
Ruime overloop met toegang naar alle slaapkamers op deze verdieping. Totaal zijn er hier vijf slaapkamers,
waaronder een riante ouderslaapkamer. De meeste kamers beschikken over inbouwkasten en één over een
vaste wastafel. In de overloop is er een ideale waskoker, waar de vuile was uit komt in de witgoedruimte in
het souterrain. Tenslotte is er nog de badkamer, welke beschikt over een ligbad, inloopdouche, wastafel en
toilet.

2e verdieping:
Vaste trap naar een riante tweede verdieping, met een ruime voorzolder en een tweetal slaapkamers.



Souterrain
Vanuit de hal op de begane grond is er een vaste trap naar het souterrain. Vervolgens is er een gang naar
een tweetal royale ruimtes die voor meerdere doeleinden geschikt zijn. Beide ruimtes beschikken over
daglicht, één ruimte is voorzien van een entree met trap naar de tuin. Vanuit die ruimte is ook de
witgoedruimte bereikbaar, met inbouwkasten (met waskoker) en vervolgens een berging met technische
ruimte voor de cv-ketel. Het souterrain is voorzien van een plavuizenvloer met vloerverwarming. Momenteel
is er al een begin gemaakt met het indelen van een van de grote ruimtes, maar dat is indien gewenst zeer
eenvoudig weer terug te brengen in originele staat.

Tuin:
Rondom de woning is een ruime en prachtig aangelegde tuin. Allereerst is er een ruime oprit voor meerdere
auto’s voor de garage/carport. Aan de achterzijde is er een aangebouwde veranda met schitterend uitzicht
over de diepe achtertuin. Deze tuin bestaat voornamelijk uit gazon en diverse borders met vaste beplanting.
Aan de achterzijde is er een hek met ontsluiting naar de bossen van de Kroondomeinen. De tuin is voorzien
van tuinbesproeiing d.m.v. water uit eigen bron boring op ca. 50 meter diepte.

Bijgebouwen:
In stijl van de woning is er een prachtige en ruime garage gebouwd. Opgetrokken in dezelfde steen,
spouwmuren en dakpannen als dakbedekking. Afmetingen ca. 10.40 x 4.00.
Verdeeld in een carport, garage met een ruime zolder daarboven. Op het bijgebouw is een PV-installatie met
24 panelen geplaatst.

Verder zijn er nog diverse bijgebouwen, waaronder een schuur met houtopslag ca. 4.60 x 2.70.

Kenmerken:
Perceeloppervlakte: 1.710 m²
Inhoud woning: 1.248 m³
Woonoppervlakte: 360 m²
Gebouwgebonden buitenruimte: 30 m²
Externe bergruimte: 63 m²



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 1.250.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Villa, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2005

Specifiek Toegankelijk voor ouderen en toegankelijk voor
minder validen

Soort dak Dwarskap bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 360 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 30 m2

Externe Bergruimte 63 m2

Perceeloppervlakte 1710 m2

Inhoud 1248 m3

Indeling

Aantal kamers 9 (8 slaapkamers)
Aantal badkamers 2 badkamers en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 2 inloopdouches, 2 toiletten, 2 wastafelmeubels en 1
ligbad

Aantal woonlagen 3 woonlagen en een kelder

Voorzieningen Dakraam, mechanische ventilatie, natuurlijke
ventilatie, rookkanaal en zonnepanelen

Energie

Definitief energielabel A

Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, HR-glas, muurisolatie,
vloerisolatie en volledig geïsoleerd

Verwarming Cv-ketel, gashaard, houtkachel en vloerverwarming
gedeeltelijk

Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel gas gestookt uit 2005, eigendom



Kadastrale gegevens

Apeldoorn A 6910
Oppervlakte 1540 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Apeldoorn A 6909
Oppervlakte 170 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving, in woonwijk
en vrij uitzicht

Tuin Achtertuin, tuin rondom, voortuin en zijtuin

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Carport en vrijstaand stenen
Capaciteit 1 auto
Isolatie Dakisolatie, muurisolatie en vloerisolatie
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Plattegrond











Kadastrale kaart



Lijst van zaken











Vragenlijst
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