
OENENBURGWEG 69, NUNSPEET

€ 350.000 k.k.

www.oenenburgweg69.nl



Oenenburgweg 69, Nunspeet

Dit is echt een schoolvoorbeeld van een ideale en vooral ruime eengezinswoning met een uitbouw en maar
liefst zes slaapkamers! Op een fraaie locatie mogen wij u deze UITGEBOUWDE MIDDENWONING, op een
perceel van maar liefst 175 m² te koop aanbieden. De woning is gebouwd in 1969 maar is in de loop der
jaren op allerlei gebied gemoderniseerd, en vooral ook vergroot. Op de begane grond is aan de achterzijde
een forse uitbouw gedaan waardoor er heel veel praktische woonruimte is ontstaan. Het resultaat is een
heerlijke woonkeuken met openslaande deuren naar de tuin, met een handige bijkeuken met achter-entree.
Aan de voorzijde is een ruime en sfeervolle woonkamer met uitzicht over de voorgelegen straat. Ook op de
verdiepingen is veel ruimte. Op de eerste verdieping zijn drie royale slaapkamers en een badkamer. Op de
tweede verdieping is zowel aan de voor- als achterzijde een dakkapel geplaatst, waardoor hier nog twee
extra slaapkamers en een hobbykamer zijn. De gehele woning is de laatste jaren goed onderhouden en
voorzien van een nette afwerking en sfeervolle kleurstellingen. De ensuite met glas in lood deuren naar de
woonkamer, het balkenplafond en de houtkachelopstelling, maken de sfeer compleet. Ook op gebied van
duurzaamheid zijn diverse maatregelen getroffen. De aanbouw is uiteraard volledig geïsoleerd en het dak
van de woning is na-geïsoleerd. Ook beschikt de woning vrijwel volledig over dubbele (HR) beglazing. Aan de
achterzijde is een diepe tuin met achterom. De ligging is op het westen, zodat u hier lang kunt genieten van
de avondzon! De woonomgeving is kindvriendelijk en centraal te noemen, nabij uitvalswegen en
winkelcentrum De Binnenhof. Ook scholen en speelplaatsen zijn op korte afstand bereikbaar. Voor meer
informatie of voor het inplannen van een bezichtiging belt u ons kantoor.

BOUWKUNDIGE INFORMATIE
De woning is gebouwd in 1969, is geheel opgetrokken in steen met spouwmuren. De aanbouw aan de
achterzijde is volledig geïsoleerd. De dak van de woning is na-geïsoleerd en is bedekt met dakpannen. De
kozijnen zijn grotendeels uitgevoerd in hout en beschikken over dubbele beglazing. De dakkapellen zijn
uitgevoerd in kunststof. Energielabel C.

INDELING
Begane grond:
Entree, ruime hal met meterkast, vaste kast, garderobe en een nette toiletruimte met fonteintje. Trappartij
naar verdieping en kelderkast. Aan de voorzijde is de sfeervolle woonkamer met houtkachel en een ensuite
met glas in lood deuren naar de riante woonkeuken aan de achterzijde. De woonkeuken is door de aanbouw
aan de achterzijde een ideale aanvulling op de woonkamer en heeft openslaande deuren naar de achtertuin.
De open keuken is voorzien van een nette keukenopstelling met inbouwapparatuur (gas kookplaat, combi-
magnetron, vaatwasser en koelkast). Tenslotte is er nog een praktische bijkeuken met inbouwkast en
achterentree.

Eerste verdieping:
Overloop met toegang tot drie slaapkamers waarvan twee voorzien van inbouwkasten, en screens aan de
buitenzijde. De slaapkamer aan de voorzijde beschikt over een elektrisch bedienbaar rolluik. Tenslotte is er
de fraaie badkamer, voorzien van ligbad, toilet en een wastafel met meubel.

Tweede verdieping:
Middels een vaste trap bereikbare zolderverdieping. Daar is allereerst een ruime overloop met aansluitingen
voor de wasapparatuur en een groot dakraam. De eerste hobby-/slaapkamer is voorzien van een
inbouwkast met cv-opstelling, maar daar past ook een volwaardig bed in. Verder zijn er nog twee
slaapkamers, waarvan de slaapkamer aan de voorzijde voorzien is van een diepe inbouwkast. De
slaapkamers zijn voorzien van screens. Door de woning brede dakkapel aan de achterzijde en de dakkapel
aan de voorzijde is er veel woonoppervlakte ontstaan op deze verdieping. De gehele verdieping is voorzien
van een lichte laminaatvloer en strakke wand-en plafondafwerking.



Tuin:
Achter de woning is er een privacyvolle en diepe tuin, gelegen op het westen. Aan de achterzijde is een pad
met achterom. Stenen berging/schuur, opgetrokken in steen en voorzien van plat dak. Afmetingen ca. 4.30 x
2.80.

Kenmerken:
Perceeloppervlakte : 175 m²
Inhoud woning : ca. 462 m³
Woonoppervlakte : ca. 137 m²
Externe bergruimte m² : ca. 13 m²



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 350.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1969
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 137 m2

Externe Bergruimte 13 m2

Perceeloppervlakte 175 m2

Inhoud 462 m3

Indeling

Aantal kamers 7 (6 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Buitenzonwering, dakraam, glasvezel kabel,
natuurlijke ventilatie en rookkanaal

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Cv-ketel en houtkachel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Remeha Calenta gas gestookt uit 2010,
eigendom

Kadastrale gegevens

Nunspeet D 1156 Resultaat
Oppervlakte Nunspeet D 1156 175 m2

Omvang Nunspeet D 1156 Geheel perceel
Eigendomssituatie Nunspeet D 1156 Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In woonwijk en vrij uitzicht
Tuin Achtertuin en voortuin

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Oenenburgweg 69
Nunspeet



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Plattegrond









Meetrapport































Lijst van zaken











Vragenlijst





















Kadastrale kaart




