
ZWOLSEWEGJE 42, NUNSPEET

€ 575.000 k.k.

www.zwolsewegje42.nl



Zwolsewegje 42, Nunspeet

Het Zwolsewegje wordt gekenmerkt door centraal, rustig en groen wonen. Deze degelijk gebouwde
VRIJSTAANDE WONING met GESCHAKELDE GARAGE is daar het schoolvoorbeeld van. Met uitzicht over een
groot groen plantsoen, woont u hier vrij, centraal en toch rustig. Het is maar eventjes lopen naar het dorp,
met de voorzieningen op korte afstand bereikbaar en dus centraal wonen. De bomen, het typische Veluwse
groen ervaart u hier rondom het huis, wat in 2007 gebouwd is op een perceel van 425 m². Aantrekkelijk is dat
de woning voor diverse doelgroepen geschikt is. Wilt u een kantoor of praktijk aan huis dan kunt u de garage
hiervoor eenvoudig aanpassen. In het geval dat u gelijkvloers wilt wonen dan bestaat de mogelijkheid om de
in de garage een badkamer en/of slaapkamer te realiseren. Uiteraard betreft het ook een uitstekende
gezinswoning. Op de benedenverdieping treft u een gezellige woonkamer met uitzicht over de voorgelegen
straat en plantsoen. In de woonkeuken aan de achterzijde zijn openslaande deuren naar de tuin en
rechtstreekse toegang tot de bijkeuken en inpandige garage. Op de bovenverdieping zijn een drietal ruime
slaapkamers en een nette badkamer te vinden. Voor de opslag van uw spullen is er zelfs nog een ruime
bergzolder op stahoogte. Rondom de woning is een keurig aangelegde tuin te vinden met diverse fijne
plekjes, waar u kunt genieten van de zon of juist de schaduw op kunt zoeken. Bent u benieuwd geworden
wat deze woning u te bieden heeft? Belt u dan ons kantoor voor het maken van een afspraak en bezoekt u
alvast de website zwolsewegje42.nl

BOUWKUNDIGE INFORMATIE
De woning is gebouwd in 2007 en is geheel opgetrokken in steen met spouwmuren. Tevens is er sprake van
volledige isolatie door middel van dak-, muur- en vloerisolatie. Alle kozijnen zijn uitgevoerd in hardhout met
dubbele beglazing. Het zadeldak is bedekt middels dakpannen. Voor de verwarming en het warme water is
er een CV combi-ketel (2020).

INDELING
Begane grond:
Middels de entree aan de zijkant van de woning treft u allereerst de hal met daar de meterkast, het toilet en
de trappartij naar de verdieping. Vervolgens gaat u de woonkamer binnen die is gelegen aan de voorzijde.
Deze beschikt over diverse raampartijen waardoor u niet alleen een fraai uitzicht heeft maar ook beschikt
over veel lichtinval. Centraal in de woonkamer treft u een gashaardopstelling met schouw, die naast extra
warmte ook zorgt voor sfeer! De doorgang naar de woonkeuken is voorzien van en-suite deuren die
eveneens bijdragen aan de aangename sfeer van deze ruimtes. De keukenopstelling is geplaatst in een U-
vorm en is voorzien van een natuurstenen werkblad en diverse inbouwapparatuur, waaronder een
vaatwasser, combi-oven en inductiekookplaat. Praktisch is de direct aangrenzende bijkeuken, waar tevens
de achter-entree alsmede de aansluitingen voor wasapparatuur te vinden zijn. De garage is direct vanuit de
bijkeuken te bereiken. Ook de garage is uitgevoerd in spouwmuren en voorzien van verwarming waardoor
deze geschikt zou kunnen zijn om aan te passen tot kantoor aan huis of slaapkamer/badkamer.

Verdieping:
Vanaf de overloop is er toegang tot alle vertrekken op deze verdiepingen. Tevens vindt u er een vaste kast en
een airco unit. Aan de voorzijde zijn twee ruime slaapkamer met aan de achterzijde nog een derde
slaapkamer. Tenslotte is er aan de zijkant, in het gedeelte met dakkapel, een badkamer die voorzien is van
een inloopdouche, toilet en een vaste wastafel. Middels een vlizotrap is er toegang tot een riante bergzolder,
hier treft u zowel de CV-installatie als ook de mechanische ventilatie box. Deze bergzolder is in het midden
op stahoogte.

Tuin:
Aan de voorzijde is een bestraatte oprit met een carport gerealiseerd, met tevens toegang tot de garage. Aan
de voorzijde is een fraai aangelegde tuin die doorloopt naar de zijkant van de woning. Dit gedeelte is speels
aangelegd middels diverse planten, bomen, hagen en siergrind. Tevens is er een klein terrasje aangelegd



waar u al vroeg kunt genieten van de ochtendzon. Ook achter de woning is alles fraai aangelegd. Naast het
terras daar is er nog een prieeltje aangelegd waar u op warme dagen heerlijk in de luwte kunt zitten.

Kenmerken woning:
Perceeloppervlakte: ca. 425 m²
Inhoud woning: 633 m³
Woonoppervlakte: 156 m²
Overige inpandige ruimte: 15 m²
Gebouwgebonden buitenruimte: 9,5 m²



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 575.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2007
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 156 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 10 m2

Overige inpandige ruimte 15 m2

Perceeloppervlakte 425 m2

Inhoud 633 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder

Voorzieningen Airconditioning, buitenzonwering, natuurlijke
ventilatie en kabel TV

Energie

Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie, vloerisolatie
en volledig geïsoleerd

Verwarming Cv-ketel en gashaard
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Intergas Kompakt gas gestookt uit 2020,
eigendom

Kadastrale gegevens

Nunspeet B 8515
Oppervlakte 425 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en vrij uitzicht
Tuin Tuin rondom

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen en carport
Capaciteit 1 auto

Voorzieningen Voorzien van elektra, voorzien van verwarming en
voorzien van water

Zwolsewegje 42
Nunspeet



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Plattegrond





Meetverslag





Kadastrale kaart



Vragenlijst























Lijst van zaken
















