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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouwgebonden buitenruimte:


Verwarming:





Isolatie:


Energielabel:

1998


eengezinswoning


5


802 m³


223 m²


977 m²


10 m²


11 m²


c.v.-ketel, vloerverwarming gedeeltelijk, 

houtkachel


volledig geisoleerd


B



Omschrijving
Heerlijk wonen in rust, ruimte, comfort & vrijheid. En hoe! 




Deze verrassende zeer ruime, fraai afgewerkt vrijstaande woning is beschikbaar voor jou. 




De woning staat in de gewilde 'Kruidenwijk" en ligt op loopafstand van scholen, kinderopvang, 
winkels en gezondheidscentrum. Op de fiets ben je in 7 minuten in het gezellige centrum van 
Dronten om even te winkelen, een hapje te eten of een avondje uit naar het theater. Ook de 
diverse uitvalswegen zijn nabij op enkele minuten rijden. 




Deze keurig onderhouden woning staat op een zeer ruime kavel omgeven door groen met heel 
veel ruimte om heerlijk buiten te kunnen relaxen en te genieten van al het moois om je heen. Heb 
je groene vingers en houd je van tuinieren of misschien wil je geheel zelfvoorzienend zijn? Dan 
kun je hier zeker je hart ophalen. 




In de woning vind je een speelse indeling met wederom veel ruimte en licht. Ook leent de woning 
zich prima als kangoeroewoning en/of slapen op de begane grond. Het verassende effect is dat je 
aan de voorzijde van de woning niet verwacht dat je zo veel tuingerichte woonruimte hebt. Vanuit 
de riante living en de serre waan je je in een groene oase. 




Kortom de gemakken van voorzieningen bij de hand én de rust en ruimte in een oase van groen. 
De verbinding met de tuin is groot, vanwege het vele glas en openslaande (tuin)deuren in de 
achtergevell. 




Even een aantal kenmerken op een rij:

• vrijstaande woning;

• bouwjaar 1998;

• gelegen in de 'Kruidenwijk';

• alle voorzieningen nabij;

• zeer ruime kavel;

• 4 slaapkamers;

• prachtige keuken;

• vloerverwarming begane grond;

• ruime serre (geheel voorzien van dubbel glas);

• dakterras;

• 11 zonnepanelen;

• riante tuin;

• moestuin;

• omgeven door groen.




De indeling is als volgt: 




Begane grond: 

Via de groen aangelegde voortuin bereik je de entree. Vanuit de ruime hal heb je toegang tot de 
berging, de meterkast, de open trapopgang naar boven, het toilet en de speels ingedeelde 
woonkamer. 




De living is aan de linkerzijde gesitueerd en is ruim te noemen plus voorzien van een heerlijke en 
sfeervolle houtkachel. Wat deze woning mede uniek maakt is de riante serre. De serre is in zijn 
geheel voorzien van dubbel glas en van vloerverwarming. Hier is het genieten in elk jaargetij. Aan 
de andere zijde van de benedenverdieping kun je de prachtige en stijlvolle keuken, speciaal 
ontworpen & op maat gemaakt, vinden. Een echte eyecatcher. Hier is tevens het eetgedeelte 
waardoor koken en gezellig tafelen mooi samen kunnen komen. 



















Eerste verdieping: 

Op deze verdieping zijn maar liefst 4 slaapkamers, een aparte waskamer en de badkamer. De 
ruime badkamer is compleet betegeld en voorzien van een ligbad, separate douchecabine, twee 
wastafels en een toilet. De master bedroom is tevens voorzien van een wastafel en douche. Plus 
vanuit deze fijne en ruime kamer kun je het dakterras bereiken met een fijn overzicht over de tuin. 




Tweede verdieping:

Er zijn maar liefst 2 bergzolders te vinden waarvan 1 met daglicht d.m.v. dakraam. Beide zolders 
zijn te bereiken via een vlizotrap. 




Tuin:

De ligging van de tuin is op het Zuiden/Zuidwesten. De tuin is fraai aangelegd, is zeer ruim en 
biedt zoals eerder genoemd veel ruimte om te kunnen relaxen en te genieten van al het groen.




Ben jij op zoek naar rust, ruimte en licht? Wij laten je deze woning graag zien. 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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