
ZWOLSEWEGJE 128, NUNSPEET

€ 745.000 k.k.

www.zwolsewegje128.nl



Zwolsewegje 128, Nunspeet

Als u op zoekt bent naar een woning met een eigen en kenmerkend karakter dan moet u bij deze woning zijn.
Wij mogen u een karakteristieke VRIJSTAANDE WONING met GARAGE aanbieden. Het geheel heeft werkelijk
een schitterende uitstraling door de witte buitengevels, het uitstekend onderhouden houtwerk en natuurlijk
de geglazuurde dakpannen. De woning is oorspronkelijk gebouwd in 1955, waar de verschillende
karakteristieke kenmerken nog van terug te vinden zijn. In de jaren “90 is er een uitbouw gedaan, aan zowel
de zij- als achterkant, waardoor er aanzienlijk meer woonoppervlakte is verkregen. Door het relatief grote
bouwvlak en de ruime bestemmingsplanmogelijkheden, kan de woning indien gewenst nog verder vergroot
worden. Conform bestemmingsplan is het zelfs toegestaan het huidige bouwoppervlakte te verdubbelen.
Kortom, volop mogelijkheden om de woning geheel naar uw wensen aan te passen. Zodra u de oprit opdraait
en het perceel op komt merkt u pas echt hoe fraai de kavel is gelegen. Enerzijds een centrale ligging, op
korte afstand van het dorpscentrum maar anderzijds heeft u hier ook uw eigen “eilandje” op een kavel van
maar liefst 1.350 m²! Rondom de gehele woning is een keurig onderhouden tuin te vinden met voldoende
parkeergelegenheid, een gazon en tal van bomen en planten, die voor de nodige privacy zorgen. Binnen in de
woning treft u op de begane grond een ruime en vooral ook lichte woonkamer. Dit is een heerlijke ruimte
waar u goed kunt vertoeven, hoewel u, als de temperatuur het toe laat, al snel gebruikt zult maken van het
overdekte terras aan de voorzijde. Verder treft u op de begane grond ook een (woon)keuken met een
bijkeuken. Op de bovenverdieping zijn in totaal drie ruime slaapkamers en een badkamer. Indien gewenst
kunnen er eenvoudig weer vier slaapkamers gecreëerd worden, doordat deze situatie in het verleden bestond
en de voorzieningen hiervoor aanwezig zijn. Op het perceel vindt u nog een vrijstaande garage, die geheel in
stijl van de woning is opgetrokken. U zult de woning op het gebied van smaak wellicht naar eigen wens
afwerken. Bij deze woning zijn daar volop mogelijkheden voor. Voor meer informatie of voor het inplannen
van een bezichtiging belt u ons kantoor.

BOUWKUNDIGE INFORMATIE
De woning is oorspronkelijk gebouwd in 1955 en is in de jaren “90 uitgebouwd. De volledige woning is
opgetrokken in steen met spouwmuren. Het dak en de vloeren zijn grotendeels geïsoleerd. Alle kozijnen zijn
uitgevoerd in hout met grotendeels dubbele beglazing. Het dak is bedekt middels dakpannen. Voor de
verwarming en het warme water is er een CV combi-ketel. Het schilderwerk is in 2019 nog uitgevoerd.
Tevens beschikt de woning over een moderne alarminstallatie en camera beveiliging rondom.

INDELING
Begane grond:
Bij binnenkomst via de officiële entree aan de voorzijde treft u allereerst de hal met daar de trappartij naar de
verdieping, de toiletruimte en toegang tot de andere vertrekken. Allereerst de woonkamer. Deze is aan de
voorzijde gelegen en is L-vormig. Centraal in de woonkamer is een houtkachelopstelling te vinden. Door de
vele raampartijen is er veel lichtinval. Middels een schuifpui is er toegang tot een veranda/overdekt terras.
Tevens is vanuit de hal de keuken te bereiken. De is eenvoudig maar functioneel. Ook treft u hier de achter-
entree. Tenslotte is er nog een (voormalige) bijkeuken met de aansluitingen voor wasapparatuur, CV-
installatie en waar recent ook een douche, vaste wastafel en een toilet zijn aangebracht.

Verdieping:
Middels een vaste trap bereikt u de bovenverdieping. Vanaf de overloop is er toegang tot alle vertrekken. Aan
de voorzijde is een ruime slaapkamer met een eigen loggia. Aan de achterzijde treft u nog een tweede en
derde slaapkamer. Beide zijn voorzien van vaste kasten. Tenslotte is er nog een ruime badkamer. Deze is
voorzien van een ligbad, douche, vaste wastafel met meubel, een toilet en vloerverwarming. Tenslotte is er
via een kruipluik nog toegang tot een ruime bergzolder.

Tuin:
Rondom de gehele woning is een fraai aangelegde en keurig onderhouden tuin te vinden. De tuin is



ingedeeld met een groot gazon, een oprit met voldoende parkeergelegenheid en een tuin met beplantingen.
Tevens is er grotendeels tuinbesproeiing aanwezig.

Garage:
De garage is gebouwd in 1984 en is geheel opgetrokken in steen met spouwmuren. Het geheel is gebouwd in
dezelfde stijl als de woning en beschikt over een zadeldak. Tevens is er een bergzolder. Toegang middels
een garagedeur en een loopdeur.

Kenmerken woning:
Perceeloppervlakte: ca. 1.354 m²
Inhoud woning: 551 m³
Woonoppervlakte: 142 m²
Overige inpandige ruimte: 8,9 m²
Gebouwgebonden buitenruimte: 18,4 m²
Externe bergruimte:20,7 m²



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 745.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1955
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 142 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 18 m2

Externe Bergruimte 21 m2

Overige inpandige ruimte 9 m2

Perceeloppervlakte 1353 m2

Inhoud 551 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 ligbad, 1 toilet, 1 vloerverwarming en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen

Voorzieningen Alarminstallatie, buitenzonwering, natuurlijke
ventilatie, rookkanaal en schuifpui

Energie

Definitief energielabel E
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel gas gestookt , eigendom



Kadastrale gegevens

Nunspeet B 9436
Oppervlakte 1209 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Nunspeet B 9443
Oppervlakte 34 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Nunspeet B 7643
Oppervlakte 110 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, open ligging en vrij uitzicht
Tuin Achtertuin, tuin rondom, voortuin en zijtuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Vrijstaande stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Met vliering en voorzien van elektra

Zwolsewegje 128
Nunspeet







 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

  

 

 



 

 



Plattegrond









Meetverslag





Lijst van zaken











Kadastrale kaart



Bestemmingsplankaart



Vragenlijst






















