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Jan van Vuurenstraat 25, Nunspeet

Op een heerlijk rustig en groen plekje mogen wij deze instapklare MIDDENWONING aanbieden. De uitstekend
onderhouden woning is met zorg en aandacht de afgelopen jaren gemoderniseerd en voorzien van een
eigentijdse afwerking. Maar liefst vijf slaapkamers, twee badkamers en een ruime tuin met berging zorgen
voor veel wooncomfort. Doordat er zowel aan de voor- als achterzijde van de woning een (kunststof)
dakkapel is geplaatst, is er op de tweede verdieping verrassend veel ruimte, met maar liefst een tweede
badkamer met ligbad en een ruime voorzolder. De ruimte gaat gecombineerd met een strakke afwerking,
goede na-isolatie van o.a. vloerisolatie en HR++ beglazing in de gehele woning. Gelijkvloers geven de
ensuite deuren tussen de woonkamer en de keuken een mooie doorkijk naar de in 2017 vernieuwde keuken.
Achter de woning is er een heerlijke en onderhoudsarme tuin met berging, overkapping en achterom. Aan de
voorzijde kijkt u fraai over het plantsoen uit. U woont hier letterlijk op steenworpafstand van de scholen,
vlakbij het centrum van Nunspeet en veel speelvoorzieningen voor kinderen. Daarom een erg aantrekkelijke
gezinswoning, die met recht instapklaar te noemen is! Kijk alvast op de website janvanvuurenstraat25.nl
voor meer informatie of bel met ons kantoor voor een afspraak: 0341-217454.

BOUWKUNDIGE INFORMATIE
De woning is gebouwd in 1971 en opgetrokken in steen/spouwmuren. Dakbedekking middels dakpannen.
Voor de verwarming en het warm water is er een cv-combiketel aanwezig (Atag, bouwjaar 2018). Diverse
houten kozijnen zijn vervangen en geheel voorzien van HR++ beglazing. De dakkapellen zijn in kunststof
uitgevoerd. Aan de voorzijde zijn er op de verdieping screens toegepast. De begane grond vloer is na-
geïsoleerd. Energielabel C.

INDELING
Begane grond:
Entree met een ruime hal, meterkast, toilet en garderobe. De lichte en ruime doorzon woonkamer is voorzien
van een fraaie houten vloer (met daaronder een geïsoleerde betonvloer). Middels een ensuite met glas in
lood schuifdeuren is er een open verbinding met de keuken. Deze keuken is in 2017 vernieuwd en voorzien
van een fraaie hoekopstelling met een gas kookplaat, oven, koelkast, vriezer en vaatwasser.

Eerste verdieping:
Ruime overloop met grote inbouwkast. Aan de voorzijde is er een ruime slaapkamer met inbouwkasten. Aan
de achterzijde van de woning zijn er nog twee slaapkamers, waarvan de ouderslaapkamer een mooie ruime
kamer is met inbouwkasten. Tevens is bij deze slaapkamer een rolluik aanwezig. De eigentijdse badkamer is
voorzien van een inloopdouche, wastafel en een toilet.

Tweede verdieping
Vaste trap naar de tweede verdieping met een ruime voorzolder. Doordat er aan de voor- en achterzijde een
dakkapel is geplaatst, is het een lichte voorzolder met ruimte voor de cv-opstelling en wasmachine en
droger. Aan de voorzijde is er een ruime slaapkamer/kantoorruimte en aan de achterzijde een vijfde
slaapkamer en tevens een separate tweede badkamer met een ligbad.

Bijgebouwen:
Achter op het perceel is er een ruime stenen berging met overkapping. Afmetingen berging ca. 3.64 x 2.75 en
overkapping is ca. 10 m².

Tuin
Achter de woning is er een ruime en onderhoudsarme tuin met ruim terras, twee borders en een achterom.

Kenmerken woning:
Perceeloppervlakte: ca. 161 m²



Inhoud woning: 422 m³
Woonoppervlakte: 135 m²
Externe bergruimte: 10 m²



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 295.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1971
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 135 m2

Externe Bergruimte 10 m2

Perceeloppervlakte 161 m2

Inhoud 422 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (5 slaapkamers)
Aantal badkamers 2 badkamers en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 toilet, 1 wastafel en 1 ligbad
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Buitenzonwering en natuurlijke ventilatie

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Atag gas gestookt uit 2018, eigendom

Kadastrale gegevens

Nunspeet A 4627
Oppervlakte 161 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

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

Tuin Achtertuin en voortuin

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Jan van Vuurenstraat 25
Nunspeet



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  

 



 

 

 



Plattegrond









Meetverslag





Lijst van zaken













Vragenlijst























Kadastrale kaart




