Lammersweg 8, Deventer

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 995.000 k.k.

Aangeboden sinds

08-07-2022

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

€0

Indeling
Aantal kamers

9 kamers (4 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

3

Kelder

nee

Zolder

ja

Garage

nee

Aantal woonlagen

3

Tuin
Oppervlakte

500m2

Breedte

m

Diepte

m

Ligging
Ligging

in woonwijk

Bouw
Woontype 1

woning

Woontype 2

Eengezinswoning

Woontype 3

Vrijstaand

Bouwjaar

2000

Raamwerk

hardhout

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

653m2

Totale woonoppervlakte

268m2

Inhoud

1.050m3

Energie
Verwarming

CV-ketel, gas, vloerverwarming gedeeltelijk, airconditioning, gaskachels

Type warm water

combiketel, gas

Beglazing

dubbel

Type isolatie

volledig geïsoleerd

Impressies 1/5

Impressies 2/5

Impressies 3/5

Impressies 4/5

Impressies 5/5

Plattegrond

Plattegrond

Omschrijving
Unieke woning in rustige buurt
Lammersweg 8 in Deventer heeft alles om van een huis uw nieuwe thuis te maken.
De woning is gelegen in een rustige en erg kindvriendelijke buurt waar bovendien enkel bestemmingsverkeer komt. Toch ben je amper
3 kilometer van het centrum verwijderd. In de directe omgeving vind je het winkelcentrum, het station, verschillende scholen, een
zwembad en zelfs een schaatsbaan. Voor de kleintjes is er in de straat bij de woning een speeltuintje voor urenlang avontuur met de
vriendjes uit de buurt.
Uw auto kunt u makkelijk kwijt bij de woning in de beschutting van de carport of op een van de vele parkeerplaatsen langs de
openbare weg. Beschikt u niet over een auto, dan kunt u binnen de 300 meter van de woning gebruik maken van het openbaar vervoer.

Door de vele ruimtes in de woning is deze woning ook perfect geschikt voor mensen die er een vrij beroep willen uitoefenen. De
mogelijkheden zijn enorm en alle ruimtes stralen klasse en stijl uit.
De gehele beneden verdieping is voorzien van vloerverwarming. Tevens is in de woonkamer een gesloten gashaard aanwezig voor dat
typische warme gevoel.

Begane grond
Als u via de hal (waar zich het toilet bevindt) de woning binnenkomt, zult u meteen verrast worden door het ruimtelijke en open gevoel.
De glazen deur geeft je vervolgens toegang tot de gezellige woonkamer, voorzien van vloerverwarming. De grote raampartij in de
woonkamer biedt uitzicht op de rustige en met groen afgewerkte straat.
Via de dubbele glazen deur kom je in de keuken. Deze is voorzien van alle moderne toestellen en voldoende bergruimte. Met plaats
voor een grote eettafel vormt deze keuken ongetwijfeld het decor voor veel mooie momenten onder het genot van lekker eten. Ook
hier is een grote raampartij voorzien van een dubbele deur die toegang geeft tot de tuin.
Aanpalend aan de keuken is een hobbyruimte of bureau met een deur naar de zijkant van de woning, via de bijkeuken bereikt u de
inpandige berging en een ruimte, voorzien van airconditioning die voor verschillende doelen dienst kan doen.
Eerste verdieping
Als u via de mooie trap naar boven gaat, komt u op een ruime overloop. Op deze verdieping zijn 4 slaapkamers, (waarvan de ouder
slaapkamer voorzien is van airconditioning) een waskamer, een bergzolder en de perfect afgewerkte badkamer, voorzien van
vloerverwarming, te vinden. De badkamer is voorzien van een dubbele wastafel, een ligbad én een sauna, de ideale plaats om even
helemaal tot rust te komen na een drukke dag.
Zolder

Via een vaste trap komt u op de zolder. Het is mogelijk om hier 1 of 2 (slaap)- kamers te realiseren. Aan beide zijden zit een raam,
waardoor het een lichte zolder betreft, die voor allerlei doeleinden kan worden gebruikt.
Tuin
De gezellige binnentuin, die u vanuit de keuken of de bijkeuken kunt bereiken, baadt de hele dag in het zonlicht en is volledig omheind
en voorzien van een knikarmscherm.. De binnentuin is aangelegd met kopplestones en biedt voldoende ruimte voor uw tuinmeubelen,
bbq, bloemen en planten. Een knusse en gezellige oase van rust.
Plan snel uw bezoek in en laat de woning voor zich spreken
Lammersweg 8 heeft alles om van de woning uw nieuwe thuis te maken, maar kom dat vooral zelf ontdekken. U bent van harte
welkom om de woning te komen te bezichtigen en u zelf te laten overtuigen van de vele mogelijkheden die u hier kunt vinden. Een
eersteklas woning voorzien van alle comfort en luxe, een gezellige en onderhoudsvriendelijke tuin en een rustige en kindvriendelijke
buurt, dat kan Lammerweg 8 u zonder twijfel bieden.

