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Hofweg 2, 't harde

Op deze locatie vallen alle puzzelstukken van de zoektocht naar een woning in één. Een buitenkans voor de
zoeker naar gelijkvloers wonen. Het is namelijk een ideale VRIJSTAANDE BUNGALOW op een prachtig
hoekperceel van 453 m². De liefhebber van de Veluwe loopt hier vlakbij het bos in terwijl u voor een
boodschap het dorpscentrum van ’t Harde ‘om de hoek’ in wandelt. Ook allerlei voorzieningen zoals een NS-
station, een winkelcentrum, en de apotheek zijn op korte afstand te vinden. De bungalow is voorzien van een
tweetal slaapkamers en een moderne en eigentijdse badkamer die in 2016 nog is vernieuwd. Naast de fijne
woonkamer en aangrenzende keuken is er nog een verassend ruime kelder. Deze is natuurlijk heel geschikt
als berging maar is ook goed als hobbyruimte of werkplaatsje voor de hobbyklusser te gebruiken. In de loop
der jaren is de bungalow uitstekend onderhouden, zo is in 2020 nog het dak gedeeltelijk opnieuw bedekt
middels bitumen. Rondom de bungalow is een zeer fraaie tuin aangelegd die ook nog eens uitstekend is
onderhouden. Ieder stukje van de tuin is verrassend, vanuit de woonkamer is er middels een deur toegang
tot een terras waar u in alle privacy van de zon kunt genieten. In het andere gedeelte van de tuin zult u
verrast zijn door de ruimte en de prachtige (zwem)vijver. Naast de woning is er een overkapping en
voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Kortom een verassende woning die u in werkelijkheid gezien
moet hebben. Voor meer informatie of het inplannen van een bezichtiging belt u ons kantoor op
0341-217454 of bezoekt u vast de website hofweg2.nl

BOUWKUNDIGE INFORMATIE
De bungalow is gebouwd in 1965, geheel opgetrokken in steen en voorzien van geïsoleerde. spouwmuren.
Het dak is geïsoleerd middels rockwool en bedekt middel bitumen dakbedekking, dit is in 2020 gedeeltelijk
nog vernieuwd. Alle kozijnen zijn uitgevoerd in hout en beschikken over dubbele beglazing. Voor de
verwarming en het warme water is er een CV combi-ketel.

INDELING
Doordat het een bungalowtype betreft bevinden zich alle vertrekken gelijkvloers. Wel is er nog een extra
kelder onder de bungalow gerealiseerd. Bij binnenkomst in de hal treft u allereerst de hal met daar een toilet
en de meterkast. Vervolgens heeft u de toegang tot alle overige vertrekken. De ruime en lichte woonkamer is
afgewerkt middels een laminaatvloer en beschikt over een schuifpui naar de tuin. Aangrenzend treft u de
half-open keuken. Deze is geplaatst in hoekopstelling en beschikt over een elektrische kookplaat,
vaatwasser, spoelbak en afzuigkap. Doordat de bungalow is uitgebouwd zijn er twee slaapkamers te vinden.
De eerste bevindt zich in de uitbouw, de tweede is aan de achterzijde gelegen en beschikt over een vaste
kastenwand alsmede een tuindeur. Tenslotte treft u de badkamer, deze is vernieuwd in 2016 en beschikt
over een inloopdouche, vaste wastafel en een toilet.
Onder de bungalow treft u een verrassend ruime kelder van circa 35 m². Deze is zeer geschikt als
hobbyruimte of opslag. De kelder is bereikbaar middels een vaste trap vanuit de woning alsmede een
separate trap vanuit buiten.

Tuin:
Rondom de gehele woning is een fraai aangelegde tuin te vinden. De tuin is verdeeld in twee gedeeltes.
Direct achter de woning (o.a. bereikbaar vanuit de woonkamer) is een terras aangelegd waar u in alle privacy
kunt zitten. Aan de zijkant is een zeer fraai aangelegde tuin te vinden met verschillende beplantingen en een
uitstekend onderhouden vijver. Deze is voorzien van een goede filterinstallatie waardoor deze eventueel ook
te gebruiken is als zwemvijver. Tevens treft u hier nog een prieeltje. Aan de voorzijde is naast de carport nog
meer parkeerruimte op eigen terrein aanwezig.

Kenmerken
Perceeloppervlakte: ca. 453 m²
Inhoud woning: 385 ³
Woonoppervlakte: 82 m²



Externe bergruimte: 6 m²
Overige inpandige ruimte: 36 m²
Gebouw gebonden buitenruimte: 24m²



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 294.500 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Bungalow, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1965
Specifiek Toegankelijk voor ouderen
Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 82 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 24 m2

Externe Bergruimte 6 m2

Overige inpandige ruimte 36 m2

Perceeloppervlakte 453 m2

Inhoud 385 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 1 woonlaag en een kelder

Voorzieningen Buitenzonwering, glasvezel kabel, natuurlijke
ventilatie, schuifpui en kabel TV

Energie

Definitief energielabel E
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas en muurisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit Topline gas gestookt , eigendom



Kadastrale gegevens

Doornspijk E 3835
Oppervlakte 400 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Doornspijk E 7739
Oppervlakte 53 m2

Omvang Geheel perceel

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving, in centrum en
in woonwijk

Tuin Achtertuin, tuin rondom, voortuin en zijtuin

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren
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Lijst van zaken













Vragenlijst























Kadastrale kaart




