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F.A. Molijnlaan 19, Nunspeet

De voortuin is al royaal, maar dan heeft u de achtertuin nog niet gezien…. Deze uitgebouwde VRIJSTAANDE
WONING met aangebouwde garage staat op een riant perceel van 1.018 m². Dat vertaalt zich in een
prachtige en diepe achtertuin, waar u heerlijk vrij kunt genieten van het groen, de vogels en de diverse
eekhoorntjes. Een prachtige plek, waar u ook nog eens heerlijk centraal woont op hele korte afstand van de
voorzieningen van het dorp, het station en de bossen. De woning is in de afgelopen jaren gemoderniseerd en
uitgebouwd. Het heeft vooral gelijkvloers veel ruimte gekregen door de aanbouw met een vrijwel nieuwe
keuken en een slaapkamer en badkamer. Ook de speelkamer/kantoorruimte die grenst aan de woonkamer is
een ideale meerwaarde gelijkvloers. Op de verdieping zijn er nog twee slaapkamers. De ruime oprit voor de
woning en garage biedt plaats om meerdere auto’s op eigen grond te kunnen parkeren. De garage zelf is in
gebruik als hobbyruimte en aan de garage is er nog een ruime veranda gebouwd om van het buitenleven
extra lang te kunnen genieten. Een heerlijke plek en een riant huis waar u de laatste details nog naar eigen
hand kunt zetten. Bel met ons kantoor voor het maken van een afspraak voor een bezichtiging, want dit is
een plek die u ervaren moet.

BOUWKUNDIGE INFORMATIE
De woning is gebouwd in 1951 volgens de traditionele bouwmethode. Het geheel is opgetrokken in steen
met spouwmuren. De spouwmuren en het dak zijn (na)-geïsoleerd. De kozijnen zijn uitgevoerd in hout met
dubbele (deels HR++) 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 voor-entree vanaf de oprit, treft u allereerst een royale hal. In de hal vindt u de
trappartij naar de verdieping en de toegang tot diverse vertrekken. Allereerst het woongedeelte met een
riante open woonkamer met aangrenzend een open keuken. De woonkamer is sfeervol afgewerkt met o.a.
een fraai balkenplafond. Er is voldoende ruimte voor een grote zithoek en een separate eethoek. Direct
aangrenzend is de open keuken. Deze is geplaatst in een riante opstelling met een eiland en kastenwand. Er
is beschikking over diverse inbouwapparatuur zoals een koelkast,5-pits gaskookplaat, vaatwasser, vriezer
en een oven. Tevens is hier nog een deur naar de tuin te vinden. Direct vanuit de keuken is een praktische
bijkeuken te bereiken met daar tevens de achterdeur en vlizotrap naar een bergzolder boven dat gedeelte
van de woning. Aangrenzend is een separate werkkamer/studeerkamer. Een ideale plek om thuis te kunnen
werken of te gebruiken als speelkamer. Terug in de hal is er tenslotte nog toegang tot een separate
toiletruimte, de provisiekelder en een riante slaapkamer met aangrenzend een badkamer. De badkamer is
keurig afgewerkt met een ligbad, vaste wastafel en een inloopdouche.

Verdieping:
Vanaf de overloop is er toegang tot een tweetal slaapkamers. Beide beschikken over veel bergruimte achter
de knieschotten. Beide kamers beschikking tevens over een vaste wastafel. In de overloop zijn ter tenslotte
nog een tweetal vaste inbouwkasten.

Tuin:
Doordat de woning op gepaste afstand van de weg is gelegen, is er aan de voorzijde nog een riante voortuin.
Tevens is hier een grote oprit, die middels een sierhekwerk af te sluiten is en plaats biedt voor meerdere
auto’s.
Met name aan de achterzijde is een royale en vooral privacyvolle achtertuin te vinden. Deze is voorzien van
een terras met sierbestrating en een riant gazon.

Bijgebouwen:
Aanpandig is er een ruime garage te vinden. Deze is opgetrokken in steen met een zadeldak. Toegang



middels een garagedeur vanaf de voorzijde en middels een loopdeur vanuit de achtertuin. Oppervlakte ca. 28
m².
In de achtertuin is een houten veranda gerealiseerd. Geheel opgetrokken in hout. Oppervlakte ca. 22 m².

Kenmerken woning:
Perceeloppervlakte: ca. 1.018 m²
Inhoud woning: 649 m³
Woonoppervlakte: 144 m²
Overige inpandige ruimte: 34,5 m²
Externe bergruimte: 7,70 m²



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 675.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1951
Specifiek Toegankelijk voor ouderen
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 144 m2

Externe Bergruimte 8 m2

Overige inpandige ruimte 35 m2

Perceeloppervlakte 1018 m2

Inhoud 649 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 ligbad en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen

Voorzieningen Buitenzonwering, natuurlijke ventilatie, rookkanaal en
kabel TV

Energie

Isolatie Dakisolatie, grotendeels dubbelglas en muurisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel gas gestookt , eigendom

Kadastrale gegevens

Nunspeet B 4004
Oppervlakte 1018 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Beschutte ligging, in bosrijke omgeving en in
centrum

Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen
Capaciteit 1 auto

F.A. Molijnlaan 19
Nunspeet
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Lijst van zaken











Kadastrale kaart




