
VERLENGDE HAERDERWEG 5F10, DOORNSPIJK

€ 109.000 k.k.

www.verlengdehaerderweg5f10.nl



Verlengde Haerderweg 5F10, Doornspijk

Het bedenken van een passende omschrijving bij deze VRIJSTAANDE RECREATIE CHALET is niet moeilijk.
Niet voor niets noemt de huidige eigenaar dit chalet “De Vrijheid”. Het chalet bevindt zich op een vrije en
rustige locatie aan de rand van het park, op een steenworp afstand van de bossen en “zandverstuivingen”
van Doornspijk. U kunt hier de Veluwe dus op zijn best ervaren. Het chalet is gelegen op een perceel eigen
grond van 220 m² en is recentelijk nog VOLLEDIG GEMODERNISEERD. Er is gekozen voor een moderne en
eigentijdse afwerking waardoor het zowel voor uzelf als voor u gasten een heerlijke plek is om te recreëren.
Doordat het chalet is gelegen op een mooie open plek, kunt u enerzijds genieten van het bos maar heeft u
wel voldoende zon, een fantastische combinatie! Bospark “Dennenrhode” is een fraaie bungalowpark met
diverse huisjes en chalets. Het park beschikt over diverse voorzieningen zoals een gezellige brasserie,
verwarmd buitenbad, een mooie speeltuin en een wasserette. Ook zijn diverse mooie plaatsen zoals het
karakteristieke havenstadje Elburg, op fietsafstand bereikbaar. Het chalet beschikt over een ruime, lichte en
modern ingerichte woonkamer met een zithoek, eethoek en een open keuken. Verder zijn er twee ruime
slaapkamers met beide ruimte voor twee personen. Tenslotte is er een ruime en eigentijdse badkamer. In de
tuin is een fraaie veranda gerealiseerd waar u tot in de late uurtjes kunt genieten van het buitenleven. Bent u
op zoek naar een fantastische locatie op de Veluwe om te gaan genieten van de bosrijke omgeving, voor u
zelf of voor uw gasten? Belt u dan ons kantoor voor meer informatie of bezoekt u alvast de website
verlengdehaerderwegf10.nl

BOUWKUNDIGE INFORMATIE
Het chalet is gebouwd rond 1999/2000 en is volledig geïsoleerd. De gevels zijn opgetrokken middels Canexel
gevelbekleding. De kozijnen zijn uitgevoerd in hout en kunststof en beschikken over dubbele beglazing. Het
dak is in 2018 vernieuwd met dakpanplaten, inclusief isolatie. Voor de verwarming en het warme water is er
een CV combi-ketel ( Remeha circa 2012). Nutsvoorzieningen lopen via het park. Tevens is er een airco-
installatie aanwezig. Het schilderwerk is in 2020 uitgevoerd.

INDELING
U komt het chalet binnen middels de entree met een gang. Allereerst treft u de keuken. Deze is recent
vernieuwd in een moderne opstelling. Er is beschikking over een combi-oven, vaatwasser, koelkast met
vriesvak, een gaskookplaat en een afzuigkap. Vervolgens komt u in het woongedeelte. Een ruime en lichte
woonkamer met voldoende ruimte voor een zit- en eethoek. Vanuit de woonkamer is er middels een
openslaande deur nog toegang tot het terras. Terug in de gang is er vervolgens nog toegang tot twee ruime
slaapkamers (met tweepersoons bedden). Tenslotte is er een nette en eigentijdse badkamer. Deze is
voorzien van een douche, vaste wastafel met meubel en een toilet.

BUITENRUIMTE
Tuin:
Bij het chalet is een zonnige en vooral privacyvolle tuin gelegen. De tuin is omheind met groene hagen en er
zijn diverse beplantingen en een gazon. Tevens zijn er nog diverse terrassen gerealiseerd.

Veranda:
Op een fraai plekje in de tuin is een Douglas-houten veranda gebouwd. Deze is voorzien van elektra en kan
deels afgesloten worden met een afdekzeil.

Tuinhuis:
Voor de opslag van tuingereedschap/tuinmeubilair is er nog een tuinhuisje aanwezig. Deze is opgetrokken in
hout, in dezelfde stijl als het chalet.

Bijzonderheden:
- Nutsvoorzieningen (propaangas, water en elektra) lopen via park Dennenrhode.



- Parklasten bedragen circa € 1.050,- per jaar
- Het chalet wordt inclusief inventaris opgeleverd
- Het betreft een chalet met recreatiebestemming, permanente bewoning is in principe niet toegestaan
- Het chalet is geschikt voor eigen gebruik en voor verhuur. In het geval van verhuur dient u en
verhuurovereenkomst af te sluiten met Bospark Dennenrhode.

Kenmerken:
Perceeloppervlakte: ca. 220 m²
Inhoud chalet: ca. 110 m³
Woonoppervlakte: 40 m²
Externe bergruimte: 4,5 m²



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 109.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Bungalow, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1999
Soort dak Zadeldak bedekt met metaal

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 40 m2

Externe Bergruimte 5 m2

Perceeloppervlakte 220 m2

Inhoud 110 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet, 1 wastafel en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Voorzieningen Airconditioning, natuurlijke ventilatie en kabel TV

Energie

Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Remeha Avanta gas gestookt uit 2012,
eigendom

Kadastrale gegevens

Doornspijk E 7694
Oppervlakte 220 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan bosrand, beschutte ligging, in bosrijke omgeving
en landelijk gelegen

Tuin Achtertuin, tuin rondom, voortuin en zijtuin

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Verlengde Haerderweg 5F10
Doornspijk



 

 

 

 



 

 

 

  



 

  

 

 



 



Kadastrale kaart



Vragenlijst
























