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Kenmerken

& specificaties




Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:




1963


eengezinswoning


4


310 m³


102 m²


151 m²


17 m²


c.v.-ketel


dakisolatie, vloerisolatie, dubbel glas



Omschrijving


Heb je deze leukerd al gezien?




Deze uitgebouwde tussenwoning staat aan de Gevers van Endegeeststraat 15 in Kampen met 
uitzicht over groen!




De woning is gelegen op een goede locatie in woonwijk "Flevowijk". De woning bevindt zich in 
een straat met twee basisscholen met uitkijk over een speelveld. Op loopafstand is winkelcentrum 
"West" bereikbaar. 




De woning zelf is gebouwd in 1963 en is eind jaren '70 uitgebouwd. 




Enkele kenmerken op een rij:

• bouwjaar circa 1963; 

• woonoppervlakte circa 102 m²;

• verwarmd middels cv-ketel, bouwjaar ca 2014

• 3 slaapkamers;

• tuin op het noordwesten;

• ruime stenen berging en houten berging;

• achterom;

• diverse voorzieningen in de nabijheid;

• en niet te vergeten het is een woning met nog vele mogelijkheden!




De indeling is als volgt:




Begane grond: 

Entree, hal, trapopgang, provisiekast, meterkast, modern toilet met fonteintje, uitgebouwde 
doorzonwoonkamer, dichte keuken met toegang tot de douche. 

Vanuit de keuken is ook de achtertuin bereikbaar. De keuken is ingericht met een rechte eiken 
inbouwkeuken met diverse inbouwapparatuur. In de keuken is ruimte om een eettafel te plaatsen.




Eerste verdieping: 

De royale overloop met inbouwkasten geeft toegang tot 2 slaapkamers en een wasruimte met 
toilet, via de overloop is via een vaste trap de tweede verdieping bereikbaar.




Tweede verdieping:

Via de voorzolder met opbergruimte en opstelling cv-ketel, is de 3e slaapkamer met dakkapel 
bereikbaar, achter de knieschotten is bergruimte aanwezig. Door de dakkapel is er extra ruimte 
gecreëerd. 




Tuin:

De tuin is ruim te noemen. De tuin is voorzien van sierbestrating en twee borders. Tevens is er 
toegang tot de stenen berging en houten overkapping/berging. Via de overkapping is de 
achteruitgang bereikbaar. 




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

E: info@mevrouwvastgoed.nl





































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart
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