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Kenmerken

& specificaties




Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Gebouwgebonden buitenruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:


Energielabel:




1961


eengezinswoning


5


351 m³


104 m²


151 m²


2 m²


6 m²


c.v.-ketel


muurisolatie, dubbel glas


D



Omschrijving
Deze heerlijke tussenwoning staat in De Bruynstraat 48 en is beschikbaar! Wellicht voor jou?




De woning kenmerkt zich door het mooie uitzicht op het groen, de centrale ligging, heeft maar 
liefst 4 slaapkamers, een handige bijkeuken, een modern toilet en badkamer én een fijne 
achtertuin met ligging op het zuidoosten met achterom. 




De Bruynstraat is gelegen in de 'Flevowijk'. De woning ligt op loopafstand van het winkelcentrum 
'West' voor de dagelijkse boodschappen en ook nabij scholen en sportvelden. Het prachtige 
groene stadspark en de gezellige en historische binnenstad van Kampen zijn eveneens op loop- 
en fietsafstand gelegen. De beide stations, Kampen en Kampen – Zuid zijn tevens nabij gelegen. 
Plus binnen enkele minuten rijden bereik je de diverse uitvalswegen. 




Enkele kenmerken op een rij:

• tussenwoning;

• woonoppervlakte circa 104 m²;

• bouwjaar circa 1961;

• in de 'Flevowijk';

• voorzieningen nabij;

• 4 slaapkamers;

• cv-ketel circa 2021.




De indeling is als volgt:




Begane grond:

Via de ruime voortuin bereik je de overdekte entree. Vanuit de hal heb je toegang tot de 
trapopgang naar boven, de meterkast, een handige trapkast, het toilet en de woonkamer. De 
woonkamer is gezellig straatgericht met uitzicht op het groen. Aan de achterzijde van de woning 
bevindt zich de open keuken, welke is voorzien van diverse inbouwapparatuur. Vervolgens bereik 
je bijkeuken. Hier vind je de cv-ketel (ca. 2021) en de opstelling voor wasapparatuur. De tuin kun je 
bereiken vanuit de bijkeuken en vanuit de woonkamer d.m.v. openslaande tuindeuren. 




Eerste verdieping: 

De eerste verdieping bereik je middels de trapopgang in de hal. Op deze verdieping bevinden zich 
3 slaapkamers en de badkamer. De compleet betegelde badkamer in wit en grijstinten is voorzien 
van een dubbele wastafel met meubel, een douche met cabine, design radiator en een tweede 
toilet. 




Tweede verdieping: 

Middels een vaste trap bereik je de tweede verdieping. Op deze verdieping vind je een overloop 
met een afgesloten berging en slaapkamer nummer 4. 




Tuin: 

De fijne tuin is voorzien van een blokhut en is op het zuidoosten gelegen. Door deze ligging kun je 
al vroeg in het voorjaar genieten in en van je tuin. 




Ben je nieuwsgierig geworden naar deze mooie woning? Dat snappen we! 

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















































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart
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