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Kenmerken

& specificaties




Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Gebouwgebonden buitenruimte:


Verwarming:


Isolatie:


Energielabel:




2020


benedenwoning


4


270 m³


93 m²


9 m²


c.v.-ketel


muurisolatie, vloerisolatie


A



Omschrijving






Dit heerlijke jonge levensloopbestendige appartement op de begane grond in Dronten is te koop 
voor jou.




Dit appartement is nog zo goed als nieuw. Het is goed geïsoleerd en daardoor zijn er weinig 
energielasten. Het is voorzien van maar liefst 3 slaapkamers, een prachtige badkamer, een 
sfeervolle woonkamer met prachtige pvc-vloer in visgraat gelegd en een smaakvolle keuken 
voorzien van alle moderne gemakken.  




Dit bijna nieuwe appartement ligt op een zeer praktische locatie in de wijk 'De Oeverloperwijk'. 
Gelegen op steenworp afstand vind je het trein- en busstation. Het stadscentrum van Dronten met 
diverse supermarkten en winkels bevinden zich in de directe omgeving.




Even een aantal kenmerken van dit fraaie appartement op een rij:

• appartement;

• levensloopbestendig;

• bouwjaar 2020;

• goed geïsoleerd;

• energiezuinig, label A;

• woonoppervlakte circa 93 m²;

• nieuwe badkamer;

• separaat toilet;

• nieuwe keuken;

• 3 slaapkamers;

• dicht bij vele faciliteiten;

• berging aangrenzende aan het appartement;

• eigen parkeergelegenheid.




De indeling is als volgt:




Begane grond:

Via een overdekte entree bereik je de hal. De hal geeft je toegang tot alle vertrekken van dit fijne 
appartement. Te weten: de meterkast, het toilet, de technische ruimte, een wasruimte, 3 
slaapkamers, badkamer en de woonkamer met riante keuken. 




Tuin:

De heerlijke plaats over de gehele breedte van het appartement is circa 13 m² en is gelegen aan de 
achterzijde. Deze is te bereiken vanuit de woonkamer. Ook aan de voorzijde tussen de stoep en de 
voorgevel heb je nog plek voor gezellige bloempotten en/of een gezellig bankje.




Uniek is ook je eigen privé parkeerplaats voor de deur. 




Ben jij nieuwsgierig naar dit levensloopbestendige prachtige appartement? Dat snappen we! 

Je bent van harte welkom! Bel of mail ons om een afspraak in te plannen. Tot snel!




Mevrouw Vastgoed Makelaardij

T: 0321 - 745 069

E: info@mevrouwvastgoed.nl



































Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart
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