
RANDMEERWEG 8-508, NUNSPEET

€ 265.000 k.k.

www.randmeerweg8-508.nl



Randmeerweg 8-508, Nunspeet

Water(sport) liefhebbers opgelet! Gelegen op het fraaie recreatiepark “Europarcs Veluwemeer”, mogen wij u
een MODERERNE EN LUXE RECREATIEWONING, met EIGEN AANLEGSTEIGER aanbieden. De woning is
gelegen op een kavel eigen grond van 257 vierkante meter, direct grenzend aan het water. U kunt hier direct
vanaf uw eigen aanlegsteiger in uw boot of sloep stappen en zo het Veluwemeer op varen. De woning is
gebouwd in 2016 en is in de afgelopen jaren uitstekend onderhouden en voornamelijk voor eigen gebruik
geweest. Door het recente bouwjaar betreft het niet alleen een eigentijds afgewerkte woning maar is deze
ook uitstekend geïsoleerd. Hierdoor is er ook in het winterseizoen veel comfort. Bij de bouw is gebruik
gemaakt van onderhoudsvriendelijke maar wel stijlvolle materialen, zodat u hier weinig omkijken naar heeft.
Aan de zichtzijde (voorzijde) is een heerlijk ruime en lichte woonkamer met openslaande deuren naar het
terras gecreëerd en uitzicht over de voorgelegen waterpartij. De keuken is aangrenzend aan de woonkamer
gerealiseerd en is voorzien van een luxe en complete keukenopstelling. In totaal zijn er twee slaapkamers.
Beide zijn voorzien van een eigen douche, toilet en vaste wastafel. Geheel in stijl met het park is rondom de
woning een keurig aangelegde tuin te vinden. Doordat het terras op het zuid-westen is gelegen is hier aan
zon geen gebrek! Ideaal is dat er zelfs een eigen, afgesloten (fietsen)berging is. Naast de fantastische ligging
aan het water, staat de Veluwe ook bekend om het uitgestrekte buitengebied met weilanden en Veluwse
bossen met vele wandel- en fietsroutes. Het park beschikt over goede en vele faciliteiten, waaronder een
horecagelegenheid met restaurant, bar, een buitenzwembad en de verhuur van boten en fietsen. Er is zelfs
een eigen jachthaven met diverse mogelijkheden voor waterrecreatie. De woning en het park bieden zeer
goede verhuurmogelijkheden. Naast eventueel eigen gebruik is er ook een goed rendement te behalen,
waardoor het tevens een interessante belegging kan zijn. Bent u enthousiast geworden over deze
fantastische gelegen recreatiewoning?

BOUWKUNDIGE INFORMATIE
De recreatiewoning is gebouwd in 2016 en is voorzien van kunststof kozijnen en gevelbekleding. Er is
volledige isolatie door middel van dak-, muur- en vloerisolatie. Alle beglazing is uitgevoerd in HR++. Voor de
verwarming en het warme water is er een CV combi-ketel.

INDELING
Woning:
Middels de entree treft u allereerst de hal. Vanuit hier is er toegang tot alle vertrekken. Aan de voorzijde, met
uitzicht over het water, treft u de woonkamer. Het betreft een ruime woonkamer met veel lichtinval door de
diverse raampartijen. Middels openslaande deuren is er toegang tot het terras. Aangrenzend is de keuken te
vinden. Deze is geplaatst in een luxe en nette opstelling en is voorzien van een vaatwasser, koelkast, combi-
oven, gaskookplaat en een spoelbak. Vervolgens is er toegang tot een tweetal slaapkamers. Beide zijn keurig
afgewerkt en zijn geschikt voor twee personen (totaal vier). Tevens zijn beide slaapkamers voorzien van een
eigen inloopdouche, vaste wastafel en een toilet. Één van de twee toiletruimtes is tevens direct vanuit de hal
bereikbaar.

Tuin:
Rondom de recreatiewoning is een stijlvol aangelegde en keurig onderhouden tuin te vinden. Er is een
afwisseling van beplantingen, gazon en een zonneterras. Tevens is er een eigen aanlegsteiger gerealiseerd
en een parkeerplaats voor 1 tot max 2 auto’s.

Berging:
Op het perceel is een vrijstaande berging aanwezig. Deze is voorzien van elektra. Afmetingen ca. 2,8 x 1,8 m.

Bijzonderheden:
- De standaard jaarlijkse parklasten zijn ca. € 3.000,- per jaar. Hieronder valt o.a. de park service bijdrage,
huisvuil, administratiekosten en vastrecht- en netwerkkosten.



- Het chalet wordt inclusief inventaris opgeleverd
- Het betreft een chalet met recreatiebestemming, permanente bewoning is niet toegestaan
- Verhuur van de woning kan via Europarcs, zij kunnen u infomeren over de kosten en opbrengsten daarvan.
- In de koopovereenkomst zal een niet-zelfbewoningsclausule opgenomen worden.

Kenmerken:
Perceeloppervlakte: ca. 257 m²
Inhoud woning: 179 m³
Woonoppervlakte: 52 m²
Externe bergruimte: 5 m²



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 265.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Bungalow, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2016
Soort dak Plat dak bedekt met overig

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 51 m2

Externe Bergruimte 5 m2

Perceeloppervlakte 257 m2

Inhoud 179 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Voorzieningen Mechanische ventilatie en natuurlijke ventilatie

Energie

Isolatie Dakisolatie, HR-glas, muurisolatie en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel gas gestookt uit 2016, eigendom

Kadastrale gegevens

Nunspeet L 5121
Oppervlakte 222 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Nunspeet L 5126
Oppervlakte 35 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan park en aan water
Tuin Achtertuin, tuin rondom, voortuin en zijtuin

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaand kunststof berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren
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Plattegrond



Kadastrale kaart



Lijst van zaken
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