Vosseneindseweg 46-230, Heumen

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 115.000 k.k.

Aangeboden sinds

29-06-2022

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

nee

Indeling
Aantal kamers

4 kamers (3 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

1

Ligging
Ligging

aan bosrand, aan park, bosrijke omgeving

Bouw
Woontype 1

andere

Woontype 2

Recreatiewoning

Woontype 3

Vrijstaand

Bouwjaar

2015

Raamwerk

kunststof, draai- kiepramen

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

546m2

Totale woonoppervlakte

68m2

Inhoud

165m3

Energie
Verwarming

CV-ketel

Type warm water

combiketel

Beglazing

dubbel

Type isolatie

volledig geïsoleerd

Impressies 1/3

Impressies 2/3

Impressies 3/3

Plattegrond

Omschrijving
Omschrijving
Zeer luxe 6 persoons Chalet met Prisma dak in bosrijke omgeving met de Hatertse Vennen als achtertuin.
Dit chalet staat te koop op Recreatiecentrum Heumens Bos te Heumen (Gelderland
Zuid).
VRAAGPRIJS € 117.500, kosten koper
De woning is zo goed als nieuw (bouwjaar 2015); de oppervlakte bedraagt 72m². Het chalet beschikt over een grote living (36m²) en
drie slaapkamers, een badkamer, een toilet en een inpandige berging.
LIVING
Een knusse zithoek met openslaande tuindeuren (200 bij 200 cm) , een 49 inch Smart-TV en een sfeerhaard. Aan de zijkant 2x vast
glas kozijnen (200 bij 70 cm). De gehele living is voorzien van Click PVC stroken en deze is doorgetrokken achter de smart TV tot aan
het plafond. Glasvezelbehang in visgraat uitvoering. Plafond met witte Agnes One Step panelen en tevens rondom voorzien van witte
conische plafondlijsten met daarachter weggewerkt de gordijnrails. In totaal 4x wandlampjes, een eetkamerlamp en dimbare
ledverlichting rondom. Het geheel wordt verwarmd door 4 paneelradiatoren.
KEUKEN
Een luxe hoekkeuken met ledverlichting onder de hangkastjes en op het plafond. Veel opbergruimte incl. apothekerskast.
Keukenapparatuur: koelkast 185 Ltr, combimagnetron RVS 40 Ltr, vaatwasser en vlakschermafzuigkap RVS 90 cm, gaskookplaat 90
cm met 6 zones, wok en gietijzeren pannendragers voorzien van backboard saver. Grohe Concetto keuken-mengkraam en een RVS
ronde spoelbak. De keuken heeft dubbele openslaande tuindeuren (200 bij 200 cm) en tevens in het midden een draaikiepdeur (200 bij
70 cm) om eventueel te luchten.
MASTER BEDROOM
Master bedroom met 3 schuifdeurs kastenwand incl. kastverlichting. Boxspring 200 bij 160 cm met 26 cm dikke matras en Topper.
Verder 2 nachtkastjes en 32 inch Smart TV. Led spots in plafond en groot Draaikiepraam ((110 bij 110 cm) met verduisteringsgordijn
en buiten hor. Tevens aan beide zijdes van het bed WCD met USB-aansluiting.
SLAAPKAMER 2
In deze slaapkamer bevindt zich een stapelbed (200 bij 80 cm) met lattenbodems en 26 cm dikke matrassen. Dubbele hangkast , WCD
met USB- en TV-aansluiting. Draaikiep raam (110 bij 100 cm) met verduisteringsgordijn en buiten hor, plafond met witte Agnes One
Step panelen en tevens rondom voorzien van witte conische plafondlijsten met daarachter weggewerkt de gordijnrails.
SLAAPKAMER 3
In deze slaapkamer 2 lattenbodems en 2 matrassen. Naar keuze kan hier een slaapkamer of een werkkamer van gemaakt worden

HAL
Voordeur (200 bij 90 cm) met Chinchilla glas, kastenwand met 2 schuifdeuren, garderobe/CV-ketel en elektra. Plafond met witte
Agnes One Step panelen en tevens rondom voorzien van witte conische plafondlijsten, 6 LED spots.
BADKAMER
Voorzien van douchecombinatie Regen/ handdouche met Grohe thermostaat douchekraan. Doucheruimte (160 bij 90) met schuifdeur,
voorzien van een bankje. Badmeubel (90 cm) met 2 witte hoogglansladen en spiegel met geïntegreerde verlichting,
wastafelmengkraan Grohe. Designradiator speciaal om handdoeken te drogen. Apart geschakelde ventilator.

TOILET Wandcloset met Gerberit bedieningspaneel waterbesparend. Fonteinwastafel met Grohe kraan. Apart geschakelde ventilator.
Alle wanden in natte ruimtes zijn voorzien van tegelwandpanelen Fibo Trespo Fortissima.
BERGING
Wasmachine en veel opbergruimte.
SCHUUR
Ruime schuur met diverse apparatuur: motormaaier 4-takt, bosmaaier 2-takt, verticuteermachine, bladblazer, tuingereedschap ,
droogmolen, etc.
CV-KETEL
Intergas cv Comiketel HRE 24/18 RF.kamerthermostaat van Nefit Home (Wifi bedienbaar vanaf mobiel). Buitenkraan bij de voordeur
en de schuur.
ELEKTRISCHE INSTALLATIE
Groepenkast voorzien van aardlekschakelaar, 2x Led verlichting bij de voordeur, 3x Buiten WCD, 1 aparte schuuraansluiting,
geschakelde tuinverlichting, 1x optische rook/koolmonoxide melder.
TUIN
Grote tuin met terras 32 m², Lounge set, 2 luxe fauteuils en grote eethoek buiten(6 persoons). Draaibare parasol 4 meter, diverse
vaste planten, perenboom, bramen, magnolia, abrikoos enz. Buitenkeuken met Brada BBQ met 5 branders. Paviljoen tent 3 bij 3 meter
met hoekbank en ronde tafel en verlichting. Aparte fietsenstalling. Ruime parkeergelegenheid (voor 2 auto’s) op eigen plaats.
ISOLATIE
Chalet heeft een stalendakpan prisma dak. Het geheel is zeer onderhoudsvriendelijk door de kunststofrabatdelen met hoog rendement
isolatie (RC4waarde) met open luchtspouw. Zowel dak als wanden hoog rendement isolatie (RC 4). Het gehele chalet is verder
voorzien van verdiepte kozijnen met HR++ isolatie glas.
OVERIGE
Chalet wordt geheel gestoffeerd en gemeubileerd opgeleverd, incl. beide TV’s op de slaapkamers, de elektrische sfeerhaard en de
vriezer. Winkels in nabij gelegen Overasselt (2 km verderop). Vanuit het chalet zijn in een straal van 10 km Nijmegen, Wijchen, Cuijk,
Malden en Grave bereikbaar. In de omgeving kunnen prachtige wandel- en fietstochten worden gemaakt.
VERBLIJF
Men mag op recreatiecentrum Heumens Bos 365 dagen in het jaar recreëren.
VOORZIENINGEN HEUMENS BOS
Er is een supermarkt, een restaurant, cafetaria en een verwarmd zwembad. Verder zin er twee tennisbanen. Voor de kinderen is er een
speeltuin en zijn er trapveldjes.

