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Kenmerken

& specificaties




Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:





Energielabel:




2002


eengezinswoning


5


405 m³


128 m²


155 m²


8 m²


c.v.-ketel


dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, 

dubbel glas, volledig geisoleerd


A



Omschrijving
Wat een heerlijk gezinshuis op 'De Maten' mét energielabel A! 




Je vindt deze prachtige eengezinswoning op een wel zeer mooie en fijne locatie aan de Kwart 19. 
Je hebt vanaf de woonkamer fraai uitzicht op het groen en een heerlijk ruim opgezette speeltuin. 
De weg die voor de woning loopt is autoluw. Wel kan deze gebruikt worden voor laden en lossen 
voor omwonenden. Kortom een heerlijke plek voor kinderen. De woning is gelegen in de 
populaire woonwijk 'De Maten'. 'De Maten' kenmerkt zich door de vele voorzieningen, zoals 
diverse sportverenigingen, meerdere basisscholen, kerken, medische voorzieningen en het 
nieuwe winkelcentrum 'Stationkwartier' voor de dagelijkse boodschappen ligt om de hoek. Naast 
dit winkelcentrum bevind zich het station 'Kampen Zuid' waar je de trein en/of de bus kan nemen. 
Liever met de auto? Dan ben je ook in no time op de diverse uitvalswegen.




De kenmerken op een rij: 

• tussenwoning;

• woonoppervlakte circa 128 m²;

• ruimtelijk;

• uitzicht op groen;

• omheinde speeltuin voor de deur;

• geen auto's op de weg voor huis;

• in de populaire wijk 'De Maten';

• 4 slaapkamers;

• alle ramen op de verdiepingen zijn voorzien van rolluiken;

• veranda;

• energielabel A.




De indeling is als volgt:  




Begane grond: 

De entree bereik je via de mooi aangelegde voortuin. Vanuit de hal heb je toegang tot de 
meterkast en de woonkamer. De woonkamer is gezellig gelegen aan de straatzijde met uitzicht op 
het groen en de ruim opgezette speeltuin. In de woonkamer is ook een handige provisiekast te 
vinden. De lichte en ruime half open keuken en het eetgedeelte zijn tuingericht. De trapopgang 
naar boven bereik je via de tussenhal middenin woonkamer gelegen welke is afgesloten d.m.v. 
een deur. Ook bevindt zich in deze hal het toilet. 




Tuin:

De tuin bereik je vanuit de keuken en is gelegen op het noordoosten. De tuin is fraai aangelegd en 
voorzien van een berging en een gezellige overkapping. Naast het vele groen zie je ook veel lucht, 
je kijkt vanuit de achtertuin vrij en open weg en het heeft een achterom. 




Eerste verdieping: 

Op deze verdieping zijn 3 slaapkamers en de badkamer te vinden. De lichte badkamer is voorzien 
van een ligbad, separate douche met cabine, wastafel met meubel, designradiator en een tweede 
toilet. 




Tweede verdieping: 

De tweede verdieping is supermooi ingedeeld. De cv-installatie en de wasaansluiting hebben een 
eigen ruimte. Slaapkamer nummer 4 vind je ook op deze verdieping en bevindt zich over de 
gehele lengte van de woning. Hierdoor is er een ruime en zeer lichte kamer ontstaan.




Ben je inmiddels blij en enthousiast geworden? Dat snappen we! 

Bel of mail ons kantoor en dan plannen we graag een bezichtiging met je in! Je bent van harte 
welkom!


































Plattegrond
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Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart
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