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Koningin Beatrixstraat 24, Nunspeet

Op deze plek komen veelgehoorde zoekwensen samen. Wonen op een steenworp afstand van het
buitengebied, op enkele minuten fietsen van het dorpscentrum van Nunspeet en toch in een gezellige,
kindvriendelijke woonwijk? Bij deze eigentijdse TWEE-ONDER-EEN-KAP WONING met GARAGE en TUIN op
het ZUIDEN kan het allemaal. Het betreft een woning die is gebouwd rond 1990 met daardoor al goede
isolatievoorzieningen en comfortabele en lichte leefruimtes. Zowel in als rondom de woning is alles tot in de
puntjes verzorgd. Doordat de woning goed op de kavel is gesitueerd is er naast een zonnige en vrije
achtertuin voldoende ruimte voor een ruime garage, een praktische carport en een eigen oprit. Ook binnen in
de woning is alles keurig afgewerkt en onderhouden maar ook praktisch ingedeeld. Zo is er aan de voorzijde
een moderne keuken (2013) te vinden en is er aan de achterzijde een heerlijke ruime woonkamer met
openslaande deuren naar de achtertuin. Ook op de verdiepingen treft u heerlijke ruimtes. Op de eerste
verdieping zijn drie fraaie slaapkamers en een luxe eigentijdse badkamer. Op de tweede verdieping is zelfs
nog een vierde slaapkamer en natuurlijk veel bergruimte. De achtertuin is heerlijk ruim, waardoor er
voldoende ruimte is voor een groot terras. De gehele tuin is keurig onderhouden en beschikt zelfs over een
grote veranda. Een ideale gezinswoning, die is gelegen op een uitstekende locatie. Voor meer informatie over
deze woning belt u ons kantoor.

BOUWKUNDIGE INFORMATIE
De woning is gebouwd in 1990 op traditionele wijze gebouwd. Het geheel is opgetrokken in steen en is
voorzien van spouwmuren. Het geheel is volledig geïsoleerd door middel van dak-, muur- en vloerisolatie. De
kozijnen zijn uitgevoerd in hout en beschikken over dubbele beglazing. Voor de verwarming en het warme
water is er een CV combi-ketel (Nefit Topline – 2013). Tevens is er een mechanische afzuiging aanwezig.

INDELING
Begane grond:
Middels de entree aan de voorzijde komt u de woning binnen, waarbij u allereerst de hal met de meterkast en
een toiletruimte treft. Ook is hier de trappartij naar de verdieping te vinden. Vervolgens is er toegang tot het
woongedeelte. De keukenopstelling is aan de voorzijde, in hoekopstelling geplaatst. De keuken zelf is
uitgevoerd in een eigentijdse kleurstelling en is in 2013 vernieuwd. Er is diverse inbouwapparatuur,
waaronder een combi-oven, koelkast, 5-pits gaskookplaat en een vaatwasser. De woonkamer met de
eethoek is aan de achterzijde gelegen. Ook dit is een heerlijke lichte ruimte door o.a. het zijraam. Door de
aanwezigheid van de openslaande deuren vormt de tuin een verlengstuk van uw woonkamer. Gezien de
zonligging op het zuiden is het al snel mogelijk om op het terras te zitten. De gehele begane grond is
voorzien van een fraaie parketvloer met vloerverwarming.

Eerste verdieping:
Vanaf de overloop is er toegang tot een drietal slaapkamers en de badkamer. De riante ouderslaapkamer is
aan de voorzijde gelegen en is voorzien van een vaste kastenwand. Aan de achterzijde treft u nog een
tweede en derde slaapkamer. In het midden is een nette, eigentijdse badkamer, met een inloopdouche,
dubbele vaste wastafel, toilet en een designradiator.

Tweede verdieping:
Middels een vaste trap bereikt u de tweede verdieping. Allereerst is er een hele ruime voorzolder met veel
bergruimte. Tevens treft u hier de aansluitingen voor de wasapparatuur en de CV-installatie. Vervolgens is er
een vierde slaapkamer met een dakraam en bergruimte achter de knieschotten.

Tuin:
Zowel voor-, naast- als achter de woning is een keurig aangelegde tuin te vinden. Aan de voorzijde is een
onderhoudsvriendelijke tuin aangelegd. Fraai siergrind met vaste plantenbakken en diverse
sierappelboompjes. De erfafscheiding is voorzien van een nette taxushaag.



De achtertuin is ruimtelijk ingedeeld. De tuin is grotendeels voorzien van een keurig onderhouden gazon en
diverse borders met diverse beplantingen. Hier treft u tevens de veranda (afmetingen ca. 4,6 x 4,9 m.)

Garage:
Aan de achterzijde is de stenen garage te vinden. Deze beschikt over elektra en zelfs een aangebouwde
carport. Afmetingen garage ca. 6,6 x 2,8 m. Afmetingen carport ca. 5,5 x 3 m.

Kenmerken:
Perceeloppervlakte: ca. 300 m²
Inhoud woning: 411 m³
Woonoppervlakte: 123 m²
Externe bergruimte: 18,7 m²



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 498.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1989
Soort dak Dwarskap bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 123 m2

Externe Bergruimte 19 m2

Perceeloppervlakte 300 m2

Inhoud 411 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 dubbele wastafel, 1 inloopdouche, 1 toilet en 1
vloerverwarming

Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Dakraam, glasvezel kabel, mechanische ventilatie,
natuurlijke ventilatie en kabel TV

Energie

Definitief energielabel C

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

Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Nefit Topline gas gestookt uit 2013,
eigendom

Kadastrale gegevens

Nunspeet B 7108
Oppervlakte 300 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin, zijtuin en zonneterras

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Carport en vrijstaand stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra

Koningin Beatrixstraat 24
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Plattegrond









Meetverslag





Lijst van zaken













Vragenlijst























Kadastrale kaart




