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€ 350.000 k.k.

www.ericaweg9-095.nl



Ericaweg 9-095, Nunspeet

Op een schitterende locatie als deze kan het haast niet anders dan dat u hier gaat ontspannen. Maar zelden
komen dit soort plekjes beschikbaar. Gelegen op een werkelijk fantastische (onder architectuur) aangelegd
en royaal perceel van 1.953 m² eigen grond, staat deze VRIJSTAANDE STENEN RECREATIEBUNGALOW.
Groen, ruimte, rust en privacy zijn absoluut sleutelwoorden die opgaan voor dit plekje, aan de rand van het
park “Hoogwolde”. U bevindt zich hier op een zeer fraai en ruim opgezet bospark, dat niet alleen bekend
staat om de fraaie locatie maar ook om het kwalitatief hoogstaande beheer. Het park is gelegen op slechts
enkele minuten fietsafstand van het gezellige dorpscentrum van Nunspeet, maar ook “om de hoek” van de
bossen, heide en de 27-holes golfbaan “Het Rijk van Nunspeet”. Voor ieder wat wil(d)s dus! Toch hoeft u er
voor ontspanning niet persé op uit. Rondom de bungalow treft u een onder architectuur aangelegde bostuin
waar het ieder jaargetijde weer genieten is. Er zijn verschillende fijne plekjes in de tuin, waar u kunt genieten
van de zon of juist de schaduw. De bungalow zelf is niet alleen degelijk gebouwd maar ook uitstekend
onderhouden. Doordat het geheel rond 1990 is gebouwd zijn er al goede isolatievoorzieningen met daardoor
een energielabel C. Door de indeling is de bungalow geschikt voor een hele brede doelgroep. De
voorzieningen zoals een badkamer en slaapkamer zijn beide gelijkvloers te vinden. Tevens zijn er op de
verdieping nog twee slaapkamers waardoor er in totaal drie ruime slaapkamers in de bungalow te vinden
zijn. Verder treft u nog een royale woonkamer met vooral een fantastisch uitzicht over de tuin. Bent u op
zoek naar een aantrekkelijke recreatiewoning voor eigen gebruik of voor de verhuur? Dan is dit object een
uitstekende investering. Voor meer informatie of voor het inplannen van een bezichtiging belt u ons kantoor
via 0341-217454.

BOUWKUNDIGE INFORMATIE
De bungalow is geheel opgetrokken in steen met spouwmuren. Er is sprake van volledige isolatie middels
dak-, muur- en vloerisolatie. Vrijwel alle kozijnen zijn uitgevoerd in hout met dubbele beglazing. Het dak is
bedekt middels dakpannen. Voor de verwarming en het warme water is er een CV combi-ketel.

INDELING
Begane grond:
Bij binnenkomst via de entree aan de voorzijde treft u allereerst de hal met vanuit daar toegang tot alle
vertrekken. Allereerst gaat u de woonkamer binnen. Dit betreft een fraaie ruimte met veel lichtinval en vooral
een geweldig uitzicht over de tuin. Doordat de nok in het zicht is geeft dit een ruimtelijk effect. Vanuit de
woonkamer is er middels een aluminium schuifpui toegang tot het terras. Aangrenzend aan het
woongedeelte is de open keuken te vinden. Deze is geplaatst in een rechte opstelling en is voorzien van een
koelkast, gaskookplaat en een spoelbak. Vervolgens is er gelijkvloers een ruime slaapkamer te vinden.
Tevens is er een badkamer die netjes en neutraal is afgewerkt met een wastafel met meubel, inloopdouche
en een designradiator. De toiletruimte is separaat te vinden. Tenslotte is er nog een praktische bijkeuken
met daar de aansluitingen voor de wasapparatuur, de CV-opstelling en een achter-entree naar de tuin.

Verdieping:
Middels een vaste trap bereikt u de verdieping. Vanaf de overloop is er toegang tot een tweetal ruime
slaapkamers. Beide beschikken over een vaste wastafel. Tevens is er nog bergruimte achter de
knieschotten.

Bijzonderheden:
- Als eigenaar dient u deel te nemen in een Vereniging van Eigenaren. De jaarlijkse bijdrage/parklasten zijn
ca. € 850,-
- Elektriciteit en water wordt jaarlijks via het park afgerekend. U kunt zelf een gasleverancier kiezen.
- Het betreft een bungalow met recreatiebestemming, permanente bewoning is in principe niet toegestaan.
Wel zijn er mogelijkheden bij de gemeente Nunspeet voor bijv. pauzewoning.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 350.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Bungalow, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1992

Specifiek Toegankelijk voor ouderen en toegankelijk voor
minder validen

Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 83 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 15 m2

Perceeloppervlakte 1953 m2

Inhoud 278 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen

Voorzieningen Mechanische ventilatie, natuurlijke ventilatie en kabel
TV

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit gas gestookt uit 2015, eigendom

Kadastrale gegevens

Nunspeet C 1035
Oppervlakte 1953 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan bosrand, aan rustige weg, beschutte ligging en in
bosrijke omgeving

Tuin Achtertuin, tuin rondom, voortuin en zijtuin

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Ericaweg 9-095
Nunspeet



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

  

  

 



 



Plattegrond
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Lijst van zaken













Vragenlijst























Kadastrale kaart



Energielabel
























