
MARKVELDWEG 3A, UDDEL

€ 625.000 k.k.

www.markveldweg3a.nl



Markveldweg 3a, Uddel

Hoogwaardige bouwkwaliteit, uitstekend materiaalgebruik en een keurige tijdloze afwerking, dat zijn de
sleutelwoorden bij deze royale VRIJSTAANDE WONING met GARAGE/BIJGEBOUW. Deze woning met een
royaal woonoppervlakte van 174 m² en nog eens 70 m² aan externe bergruimte is in 1999 door de huidige
bewoners gebouwd en in de loop der jaren met liefde en aandacht onderhouden. Al bij aankomst ziet u aan
de voorgevel en het houtwerk de klasse en kwaliteit die deze woning uitstraalt. Fraai metselwerk
gecombineerd met karakteristieke raampartijen met roedeverdelingen en luiken; een plaatje! Door het royale
woonoppervlakte heeft deze woning veel mogelijkheden te bieden. Zo is het niet alleen een ruime
gezinswoning maar is het ook uitstekend geschikt voor gelijkvloerse bewoning. Op de begane grond zijn
naast de ruime woonkamer en woonkeuken namelijk ook een slaapkamer en badkamer te vinden. Op de
verdieping zijn naast de tweede badkamer zelfs nog drie riante slaapkamers en is er toegang tot een
bergzolder. Naast het royale woonoppervlakte is er op het perceel nog een fors bijgebouw die als garage
gebruikt kan worden. Doordat het bijgebouw geïsoleerd is, voorzien is van een grote zolder en beschikt over
verwarming, is deze ook geschikt om een hobby uit te oefenen of wellicht kantoor in te houden. Houdt u van
klussen of bent u een ZZP-er, ook dan is het bijgebouw hier geschikt voor! Ook de vrije ligging zal menigeen
aanspreken, u bevindt zich hier namelijk aan de rand van het buitengebied maar toch op enkele minuten
fietsafstand van de meeste voorzieningen zoals een supermarkt, bakker slager en scholen. Voor
ontspanning loopt of fietst u hier zo het buitengebied met de bossen of weilanden in. De klasse en
bouwkwaliteit, maar ook de ruimte laten zich niet volledig beschrijven. Daarom nodigen wij u van harte uit
voor een bezichtiging. Voor het maken van een bezichtigingsafspraak belt u ons kantoor op 0341-217454 en
bezoekt u alvast de website markveldweg3a.nl

BOUWKUNDIGE INFORMATIE
De woning is gebouwd in 1999. Opgetrokken in steen en voorzien van spouwmuren. Tevens geheel
geïsoleerd door middel van dak-, muur- en vloerisolatie. De kozijnen zijn uitgevoerd in hout en beschikken
over dubbele beglazing. Het dak is bedekt middels dakpannen. Voor de verwarming en het warme water is er
een Nefit CV combi-ketel. Tevens wordt er verwarmd middels een hout(inzet)kachel.

INDELING
Begane grond:
Bij binnenkomst via de entree aan de voorzijde treft u allereerst de hal met daar het toilet, de meterkast en
trappartij naar de verdieping en naar de kelder. De toiletruimte is betegeld en voorzien van een toilet en
fonteintje. Vervolgens gaat u de royale woonkeuken binnen. Een fijne ruimte met veel lichtinval en een fraaie
marmeren vloer met vloerverwarming. De keuken is geplaatst in hoekopstelling en beschikt over diverse
inbouwapparatuur waaronder een oven, keramische kookplaat en een koelkast. Vanuit de keuken is de
bijkeuken aan de achterzijde van de woning bereikbaar. Een praktische ruimte waar u de aansluitingen voor
de wasapparatuur, een vaste kast en de achter-entree treft. Middels en-suite deuren is er toegang vanuit de
woonkeuken tot de woonkamer. Deze is gelegen aan de voorzijde en is voorzien van een fraaie (hout)kachel
die centraal in de woonkamer is opgesteld. Terug in de centrale hal heeft u tenslotte nog de toegang tot de
slaapkamer met badkamer op de begane grond. Allereerst een royale slaapkamer met vaste kasten en
aangrenzend de badkamer. Deze badkamer beschikt over een ruime inloopdouche en een vaste wastafel.

Eerste verdieping:
Vanaf de overloop heeft u de toegang tot alle vertrekken op deze verdieping. In totaal treft u hier drie
slaapkamers die allemaal royaal te noemen zijn en zelfs nog te splitsen zijn in meerdere kamers. De
slaapkamer aan de voor- en achterzijde zijn beide gelegen over de hele breedte en beschikken over
verschillende ramen die zorgen voor lichtinval en ventilatie. De derde slaapkamer is aan de zijkant gelegen
en beschikt over veel bergruimte in de vaste kasten / achter de knieschotten. Verder is er nog een separate
ruimte met de CV-installatie en de mechanische ventilatie.
Tenslotte is er vanaf de overloop middels een vlizotrap toegang tot de verrassend ruime bergzolder boven de



woning.

Tuin:
Aan de voorzijde van de woning is een fraai aangelegde tuin te vinden. Een prachtige afwisseling van
bloemen, (buxus) hagen en siergrind. Tevens aan de voorzijde een grote oprit met ruimte voor meerdere
auto’s. Aan de achterzijde is tevens een royale tuin aan te vinden. Grotendeels voorzien van sierbestrating
en diverse borders met beplantingen. Vanuit de achtertuin is er toegang naar het houten tuinhuis en het
bijgebouw te vinden.

Tuinhuis:
Opgetrokken in hout en is circa 4 x 3 m. groot.

Bijgebouw/garage:
Het bijgebouw (in stijl van de woning) is opgetrokken in steen en voorzien van spouwmuren. Het dak is
geïsoleerd en bedekt middels dakpannen. Tevens is er beschikking over verwarming en een vaste trap naar
een grote verdieping (met dakraam).

Kenmerken woning:
Perceeloppervlakte: ca. 578 m²
Inhoud woning: 674 m³
Woonoppervlakte: 174 m²
Overige inpandige ruimte: 26 m²
Externe bergruimte: 70 m²



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 625.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1999

Specifiek Toegankelijk voor ouderen en toegankelijk voor
minder validen

Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 174 m2

Externe Bergruimte 70 m2

Overige inpandige ruimte 26 m2

Perceeloppervlakte 578 m2

Inhoud 674 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 2 badkamers en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 2 douches, 2 wastafels, 1 ligbad en 1 toilet
Aantal woonlagen 2 woonlagen

Voorzieningen Mechanische ventilatie, natuurlijke ventilatie en
rookkanaal

Energie

Voorlopig energielabel B
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit gas gestookt , eigendom



Kadastrale gegevens

Apeldoorn A 6889
Oppervlakte 500 m2

Omvang Geheel perceel
Apeldoorn A 7072
Oppervlakte 20 m2

Omvang Geheel perceel
Apeldoorn A 6594
Oppervlakte 58 m2

Omvang Geheel perceel

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en vrij uitzicht
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 255 m2 (17m diep en 15m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuiden

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Vrijstaande stenen
Capaciteit 1 auto
Isolatie Dakisolatie
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Plattegrond









Meetverslag





Kadastrale kaart



Lijst van zaken













Vragenlijst
























