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€ 125.000 k.k.

www.verlengdehaerderweg5l14.nl



Verlengde Haerderweg 5L14, Doornspijk

Recreëren met de Veluwe aan uw voeten. Liefhebbers van de Veluwe kunnen hier hun hart ophalen. Op een
steenworp afstand van de bossen en “zandverstuivingen” van Doornspijk, staat deze uitstekend
onderhouden VRIJSTAANDE RECREATIE CHALET. Het chalet is gelegen op een perceel eigen grond van 287
m². De meerwaarde van het chalet is, dat het fantastisch is gelegen aan één van de bosvijvers op het park.
Naast uw volledig eigen perceel, bent u ook nog eens gedeeltelijk eigenaar van deze vijver. 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.
Doordat het chalet altijd in bezit is geweest van de eerste eigenaren verkeert deze in een uitstekende
onderhoudsconditie en is van alle gemakken voorzien. Het chalet beschikt over een tweetal slaapkamers die
geschikt zijn voor vier personen. Naast de woonkamer met zit- en eetgedeelte is er een nette
keukenopstelling. Tenslotte is er een badkamer met onder anderen een douche en toilet. Ook rondom het
chalet is alles keurig aangelegd. Op diverse plekken zijn terrassen gecreëerd, zodat er altijd een plekje in de
zon, of juist schaduw te vinden is. Één van de terrassen is direct aan de vijver gelegen. Op het perceel is nog
een tuinhuisje dat in dezelfde stijl als het chalet is gebouwd. Deze dient uitstekend als opslag voor
tuinmeubilair en tuingereedschap. Ideaal is dat er beschikking is over een eigen grondwatervoorzieningen
voor de tuinbesproeiing. Zelf genieten van uw eigen recreatiewoning, of deze verhuren met een goed
rendement, het kan hier allemaal! Voor meer informatie of voor het inplannen van een bezichtiging belt u ons
kantoor via 0341-217454. Bezoekt u ook alvast de website verlengdehaerderwegl14.nl

BOUWKUNDIGE INFORMATIE
Het chalet is gebouwd in 2004 en is volledig geïsoleerd. De gevels zijn opgetrokken middels Canexel
gevelbekleding. De kozijnen zijn uitgevoerd in hardhout en beschikken over dubbele beglazing. Het dak is
bedekt middels dakpannen. Voor de verwarming en het warme water is er een CV combi-ketel.
Nutsvoorzieningen lopen via het park.

INDELING
Bij binnenkomst via de entree treft u allereerst de open keuken. Deze is geplaatst in een nette hoekopstelling
en is voorzien van een gaskookplaat, spoelbak en een koelkast. Aangrenzend zijn het eet- en woongedeelte
gelegen. In het woongedeelte is een schuifpui naar de tuin. In totaal zijn er twee separate slaapkamers. De
eerste slaapkamers is geschikt voor een tweepersoonsbed en heeft twee vaste kasten. De tweede
slaapkamers is geschikt voor twee separate bedden en is voorzien van een kast met CV-installatie.
Tenslotte is er nog een separate badkamer. Deze is neutraal afgewerkt en is voorzien van een douche, vaste
wastafel, toilet en de aansluitingen voor wasapparatuur.

Tuin:
De tuin is onderhoudsvriendelijk aangelegd middels een gazon, sierbestrating en diverse terrassen.
Aangrenzend aan het perceel treft u een vijver, met ook daar een terras. Op het eigen perceel zijn twee
separate parkeerplekken gerealiseerd.

Tuinhuis:
Het tuinhuis is gebouwd in dezelfde stijl als het chalet. Hier is tevens de grondwater pomp met installatie
opgesteld. Afmetingen ca. 1,95 x 2,95 m.

Bijzonderheden:
- Nutsvoorzieningen (propaangas, water en elektra) lopen via park Dennenrhode. Indicatie circa € 1.200 op
jaarbasis.
- Parklasten bedragen circa € 1.000,- op jaarbasis
- Het chalet wordt inclusief inventaris opgeleverd



- Het betreft een chalet met recreatiebestemming, permanente bewoning is in principe niet toegestaan

Kenmerken:
Perceeloppervlakte: ca. 287 m² + 1/10e aandeel in gezamenlijke vijver van 561 m²
Inhoud chalet: 114 m³
Woonoppervlakte: 40 m²
Externe bergruimte: 6 m²



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 125.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Bungalow, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2004
Soort dak Zadeldak bedekt met overig

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 40 m2

Externe Bergruimte 6 m2

Perceeloppervlakte 287 m2

Inhoud 114 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer

Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet, 1 wasmachineaansluiting en 1
wastafel

Aantal woonlagen 1 woonlaag
Voorzieningen Natuurlijke ventilatie en schuifpui

Energie

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

Kadastrale gegevens

Doornspijk E 7884
Oppervlakte 287 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

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

Tuin Achtertuin, tuin rondom, voortuin en zijtuin

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Verlengde Haerderweg 5L14
Doornspijk



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



Plattegrond





Kadastrale kaart



Lijst van zaken













Informatielijst























Meetverslag






