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Kenmerken

& specificaties




Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouwgebonden buitenruimte:


Verwarming:


Isolatie:




1987


eengezinswoning


5


407 m³


108 m²


169 m²


8 m²


7 m²


c.v.-ketel


gedeeltelijk dubbel glas



Omschrijving




Rustig wonen in een speels opgezette twee-onder-een-kap-woning midden in het groene hart van 
Brunnepe. 




Gelegen op korte afstand van het historische stadscentrum van Kampen. Winkels, restaurants, 
bezienswaardigheden, theater, bioscoop en alle voorzieningen en scholen nabij. Voor een blokje 
om kun je langs een van de vele havens wandelen om onder andere naar de boten en ander 
waterleven te kijken. Kortom een fijne & centrale ligging. 




De gemeente Kampen is druk bezig met de ontwikkeling van de "Groene Long" van Brunnepe. De 
"Groene Long" is het gebied vanaf de Brunneper Bongerd tot aan jachthaven De Riette. De 
historische waterloop van "De Riette" wordt weer zichtbaar en beleefbaar gemaakt.




Enkele kenmerken op een rij:

• bouwjaar circa 1987; 

• woonoppervlakte circa 108 m²;

• extra ruimte voor meerdere doeleinden geschikt

• 4 slaapkamers waarvan 2 met airco;

• vliering; 

• tuin op het zuidwesten.




De indeling is als volgt:




Begane grond:

Via de overdekte entree kom je in de hal. Vanuit de hal heb je toegang tot het toilet, de meterkast, 
de berging, de praktijkruimte of extra kamer, de trapopgang naar boven en de woonkamer met 
half open keuken. 




De woonkamer is L-vormig, voorzien van een airco unit en is tuingericht. Vanuit de woonkamer 
bereik je de eethoek en de half open keuken. De keuken is straatgericht en voorzien van veel 
daglicht. 




In de berging vind je de aansluiting voor de wasmachine en de technische installatie. Achter de 
berging is een extra kamer gecreëerd, voorheen werd deze ruimte gebruikt als kapsalon. De 
ruimte is via een aparte ingang bereikbaar.  




Eerste verdieping:

Via de trap in de hal bereik je de eerste verdieping. Hier vind je 4 slaapkamers waarvan 2 zijn 
voorzien van een airco. Ook is 1 slaapkamer voorzien van een vliering, hierdoor is er extra 
bergruimte gecreëerd. De badkamer is voorzien van een tweede toilet, een douche en een 
wastafel met wastafelmeubel. 




De tuin:

De ruime tuin ligt pal aan de "Groene Long" van Brunnepe en is gelegen op het zuidwesten, 
hierdoor kun je de hele dag genieten van de zon. 




Ben je inmiddels nieuwsgierig geworden naar dit huis? Je bent van harte welkom! 

Bel of mail ons kantoor en we plannen graag een bezichtiging met je in!




Mevrouw Vastgoed Makelaardij

T: 038 230 2785











































Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart
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