
VAN KARNEBEEKSTRAAT 20, NUNSPEET

€ 295.000 k.k.

www.vankarnebeekstraat20.nl



Van Karnebeekstraat 20, Nunspeet

Wonen aan de bosrand is niet iets wat u snel verwacht in een woonwijk. Bij deze uitstekend onderhouden
MIDDENWONING met STENEN BERGING gaat deze droom werkelijkheid worden. Gelegen aan de (bos)rand
van Nunspeet op een fantastische locatie, met een plantsoen als ‘voortuin’ heeft u hier iedere dag de ultieme
Veluwse beleving. Dat de huidige bewoners hier niet stil hebben gezeten, ziet u niet alleen aan de
uitstekende onderhoudsconditie maar ook aan de vele verbeteringen in en rondom de woning. Ook aan
isolatie en duurzaamheid is gedacht. Doordat de gehele woning is voorzien van kunststof kozijnen met
dubbele beglazing, na-geïsoleerde spouwmuren, gedeeltelijke dakisolatie, vloerisolatie en een zestal
zonnepanelen, is er nu zelfs beschikking over een ENERGIELABEL A. Dankzij de royale inhoud van 421 m³
zijn er in de woning een viertal ruime slaapkamers te vinden, waarvan er één op de zolderverdieping is
gelegen. Ook de badkamer op de verdieping is van alle gemakken voorzien, waaronder een ligbad en
separate douche. Op de begane grond is naast de woonkamer met openslaande deuren naar de tuin, nog
een half-open keuken die in 2016 is vernieuwd. Zowel de woonkamer als keuken zijn zelfs voorzien van
vloerverwarming. Achter de woning treft u een onderhoudsvriendelijke tuin met een terras en een royale
stenen berging van ca. 12 m². Naast dat de bossen van Nunspeet hier op een steenworp afstand te vinden
zijn, bevindt u zich ook op loopafstand van winkelcentrum de Binnenhof en op fietsafstand van het
dorpscentrum van Nunspeet. Het sportpark en de autosnelweg (A28) zijn tevens op hele korte afstand
gelegen. Wilt u de locatie komen ervaren en de woning in werkelijkheid bekijken? Belt u dan ons kantoor voor
het maken van een afspraak en bezoekt u alvast de website vankarnebeekstraat20.nl

BOUWKUNDIGE INFORMATIE
De woning is gebouwd in 1970, is opgetrokken in steen en is voorzien van na-geïsoleerde spouwmuren. Het
dak is bedekt middels dakpannen en is grotendeels (na)-geïsoleerd. De kozijnen zijn uitgevoerd in kunststof
en beschikken over dubbele beglazing (HR++). De betonvloer op de begane grond is tevens geïsoleerd. Op
het dak zijn een zestal zonnepanelen geplaatst. Energielabel A.

INDELING
Begane grond:
Entree met een ruime hal, meterkast, toilet, garderobe en trappartij naar de verdieping. Vervolgens heeft u de
toegang tot een ruime en lichte doorzon woonkamer. De vloer is afgewerkt middels plavuizen en beschikt
over vloerverwarming. Aan de achterzijde treft een fraaie, in 2016 vernieuwde open keuken in hoekopstelling.
Ook hier is er beschikking over vloerverwarming. De keuken beschikt over diverse inbouwapparatuur,
waaronder een vaatwasser, koelkast, gaskookplaat en combi-oven. Vanuit de keuken, maar ook vanuit de
woonkamer zijn middels openslaande deuren de achtertuin te bereiken.

Eerste verdieping:
Vanaf de overloop is er toegang tot een drietal ruime slaapkamers en de badkamer. Aan de achterzijde treft
u de ouderslaapkamer met een eigen vaste wastafel alsmede de badkamer. Deze is neutraal afgewerkt en is
van alle gemakken voorzien zoals een ligbad, separate douche, vaste wastafel en een toilet. Aan de voorzijde
treft u nog een tweetal slaapkamers.

Tweede verdieping:
Middels een vaste trap bereikt u de tweede verdieping. Allereerst treft u een ruime voorzolder met de
aansluitingen voor wasapparatuur en de CV-installatie. Verder is er een riante slaapkamer met een dakraam,
verwarming en veel bergruimte achter de knieschotten.

Berging:
Achter op het perceel is een ruime stenen berging te vinden. Deze beschikt over elektriciteit en is ca. 5 x 2,3
m. groot.



Tuin:
Aan de voorzijde is een onderhoudsvriendelijke tuin aangelegd met sierbestrating alsmede een grindbed met
beplantingen. Tevens is er beschikking over een buitenkraan.

Aan de achterzijde is de tuin voorzien van een gazon en enkele vaste planten. Direct aangrenzend aan de
woning is een terras/vlonder aangelegd. Achterin de tuin is de berging gelegen.

Kenmerken woning:
Perceeloppervlakte: ca. 153 m²
Inhoud woning: 421 m³
Woonoppervlakte: 124 m²
Externe bergruimte: 12 m²



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 295.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1970
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 124 m2

Externe Bergruimte 12 m2

Perceeloppervlakte 153 m2

Inhoud 421 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Buitenzonwering, dakraam, glasvezel kabel,
natuurlijke ventilatie, kabel TV en zonnepanelen

Energie

Definitief energielabel A

Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, HR-glas, muurisolatie en
vloerisolatie

Verwarming Cv-ketel en vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Atag gas gestookt uit 2008, eigendom

Kadastrale gegevens

Nunspeet D 1420
Oppervlakte 153 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan bosrand, aan rustige weg, in bosrijke omgeving
en vrij uitzicht

Tuin Achtertuin en voortuin

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Van Karnebeekstraat 20
Nunspeet



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 





Plattegrond
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Vragenlijst





















Lijst van zaken













Kadastrale kaart




