
MARKVELDWEG 27, UDDEL

€ 749.000 k.k.

www.markveldweg27.nl



Markveldweg 27, Uddel

Wonen met het zicht op het buitengebied en toch de voorzieningen van het dorp Uddel op loopafstand. Bij
deze EIGENTIJDSE EN INSTAPKLARE VRIJSTAANDE VILLA treft u het beste van die twee werelden. Op een
prachtig plekje, precies in de overgang van de bebouwde kom en het buitengebied, is op een markant
hoekperceel van 1.080 m² in 2018 deze vrijstaande woning gebouwd. De huidige eigenaren hebben er voor
gezorgd dat de woning op een eigentijdse en doordachte wijze is gebouwd. Hoogwaardige, smaakvolle
afwerkingen en uiteraard uitstekende isolatievoorzieningen waren hierbij de sleutelwoorden. Al bij
binnenkomst in de hal valt de smaakvolle afwerking op. Een strakke wand en plafondwerking en natuurlijk
de fraaie trapopgang met vide is daar de blikvanger. Het woongedeelte is ruimtelijk ingedeeld met een ruim
zitgedeelte en een eethoek. In de winter is het een heerlijk comfortabel huis dankzij de plavuizenvloer met
vloerverwarming, terwijl u in de zomer één van de schuifdeur naar de tuin opent en kunt genieten van het
buitenleven. De grote raampartijen maken het tot een aangenaam lichte ruimte, met natuurlijk een prachtig
uitzicht. De woonkeuken is een heerlijke centrale plek in het huis om een uitgebreide maaltijd klaar te
maken. Naast de fraaie eilandopstelling is de keuken voorzien van diverse luxe inbouwapparatuur.
Gelijkvloers treft u verder nog een praktische bijkeuken met daar onder anderen de aansluitingen voor de
wasapparatuur en inbouwkasten. Op de ruime bovenverdieping zijn in totaal drie slaapkamers waarvan de
master-bedroom beschikt over een fraaie walk-in-closet. Ook de badkamer is een fantastische ruimte, die
niet alleen praktisch is maar ook een heerlijke ruimte is om te ontspannen. Naast de inloopdouche is er een
ligbad, dubbele vaste wastafel en uiteraard ook hier vloerverwarming. Tenslotte is er nog een vlizotrap naar
een grote bergzolder boven de woning. De tuin rondom is niet alleen keurig aangelegd maar ook uitstekend
onderhouden. Rondom is een groot gazon aangelegd met verschillende fruitbomen en een groot terras aan
de achterzijde. Ook aan opslagruimte is er geen gebrek doordat er beschikking is over een vrijstaand
bijgebouw van ca. 25 m² met nog een zolderverdieping. Kortom, het genieten kan hier echt meteen
beginnen! Voor meer informatie of het inplannen van een afspraak belt u ons kantoor.

BOUWKUNDIGE INFORMATIE
De woning is gebouwd in 2018. De woning is grotendeels traditioneel gebouwd met betonnen
verdiepingsvloeren. De bovenverdieping is opgetrokken in houtskelet waarbij de zoldervloer is uitgevoerd in
hout. De gevels zijn gemetseld en voorzien van spouwmuren. Uiteraard volledige isolatie door middel van
dak-, muur en vloerisolatie. Voor de verwarming en het warme water is er een (hybride) CV-combi-ketel
(2018). Houten kozijnen met HR++ beglazing. Energielabel A.

INDELING
Begane grond:
Bij binnenkomst via de entree aan de voorzijde treft u allereerst een royale hal met vide. Alles is voorzien van
een strakke afwerking, met gestuukte wanden, plafonds en een fraaie vloerafwerking. Uiteraard is de gehele
benedenverdieping voorzien van vloerverwarming. In de hal treft u tevens de toiletruimte en de meterkast.
Vervolgens gaat u de woonkamer binnen, waar direct het lichtinval opvalt. Mooie raampartijen betrekken de
tuin bij de woonkamer. Middels een schuifpui is er toegang tot het naastgelegen terras. Het eetgedeelte is
aan de achterzijde gelegen, met ook daar een schuifpui. Hier treft u ook de open keuken. Een fantastische
werkplek met een luxe keukenopstelling met een eiland. De keukenopstelling is voorzien van diverse luxe
apparatuur zoals een combi-oven, koelkast, inductiekookplaat en een spoelbak. Tenslotte is er vanuit de hal
nog een praktische bijkeuken te vinden, met daar de CV-installatie en de aansluitingen voor wasapparatuur
en een achterentree.

Verdieping:
Vanaf de overloop is er toegang tot alle slaapkamers op deze verdieping. In totaal zijn er drie slaapkamers te
vinden. Aan de achterzijde treft u de zeer riante ouderslaapkamer die beschikt over een hele praktische
walk-in-closet. De twee overige slaapkamers zijn tevens ruim van formaat en aan de voorzijde gesitueerd.
Tenslotte is er nog een luxe en eigentijdse badkamer. Deze is voorzien van een half-vrijstaand ligbad, een



ruime inloopdouche, toilet en een dubbele wastafel. Middels een vlizotrap vanaf de overloop is er toegang tot
de bergzolder boven de gehele woning.

Tuin:
Rondom de woning is een keurig aangelegde en uitstekend onderhouden tuin te vinden. Allereerst is er een
diepe oprit met voldoende ruimte voor meerdere auto’s. Verder is er een groot gazon met verschillende
fraaie (fruit)bomen. Achter en naast de woning is een terras aangelegd, dit terras is gelegen op het zuid-
westen. De gehele tuin is voorzien van een beregeningsinstallatie.

Bijgebouw:
Op het perceel is een vrijstaand bijgebouw aanwezig. Deze is opgetrokken in hout met een zadeldak. Het dak
is bedekt met dakpannen. Afmetingen ca. 7 x 3,5 m.

Kenmerken woning:
Perceeloppervlakte: ca. 1.080 m²
Inhoud woning: 722 m³
Woonoppervlakte: 169 m²
Overige inpandige ruimte: 8 m²
Externe bergruimte: 22 m²



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 749.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2018
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 169 m2

Externe Bergruimte 22 m2

Overige inpandige ruimte 8 m2

Perceeloppervlakte 1080 m2

Inhoud 722 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

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

Aantal woonlagen 2 woonlagen

Voorzieningen
Buitenzonwering, dakraam, glasvezel kabel,
mechanische ventilatie, natuurlijke ventilatie,
schuifpui en zonnepanelen

Energie

Definitief energielabel A

Isolatie Dakisolatie, HR-glas, muurisolatie, vloerisolatie en
volledig geïsoleerd

Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Daikin gas gestookt uit 2018, eigendom



Kadastrale gegevens

Apeldoorn A 7498
Oppervlakte 1080 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging In bosrijke omgeving, landelijk gelegen en vrij uitzicht
Tuin Achtertuin, tuin rondom, voortuin en zijtuin

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Markveldweg 27
Uddel



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



Plattegrond







Meetverslag





Kadastrale kaart



Lijst van zaken













Vragenlijst
























