Bunschotenlaan 62, Emmeloord

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 329.500 k.k.

Aangeboden sinds

02-04-2021

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

nee

Indeling
Aantal kamers

6 kamers (4 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

2

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

ja

Aantal woonlagen

3

Tuin
Oppervlakte

142m2

Breedte

8,50m

Diepte

16,7m

Oppervlakte

27,5m2

Breedte

5,50m

Diepte

5m

Oppervlakte

12,6m2

Breedte

5,15m

Diepte

2,45m

Oppervlakte

29m2

Breedte

8,50m

Diepte

3,4m

Ligging
Ligging

beschutte ligging, aan water, aan rustige weg, in woonwijk

Bouw
Woontype 1

woning

Woontype 2

Eengezinswoning

Woontype 3

Helft van dubbel

Bouwjaar

1984

Raamwerk

hardhout, draai- kiepramen, hout

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

293m2

Totale woonoppervlakte

135m2

Inhoud

450m3

Energie
Verwarming

CV-ketel, overig

Type warm water

combiketel

Beglazing

gedeeltelijk dubbel

Type isolatie

dakisolatie, muurisolatie

Impressies 1/4

Impressies 2/4

Impressies 3/4

Impressies 4/4

Plattegrond

Plattegrond

Plattegrond

Omschrijving
Ruime twee-onder-één kap woning met bijkeuken, garage, aangebouwde berging met aangrenzend een mooie veranda en terras aan
het water!
In de zomer van dit jaar is dit prachtige huis aan de Bunschotenlaan 62 in Emmeloord beschikbaar.
Het is een ruim huis met een perceeloppervlakte van 293m2 met vier slaapkamers, een grote dakkapel aan de achterzijde op de eerste
etage en een ruime opbouw boven de garage (ingericht als slaapkamer met twee Velux-dakramen en bereikbaar via de
bovenverdieping). De slaapkamer met Velux-dakraam op zolder is bereikbaar via een vaste trap en is afgesloten met een deur. Op de
eerste etage is de badkamer (Philippe Starck-design van Paul Roescher) met daarin een glazen douchewand met daarachter twee
regendouches. Er is een grote rechthoekige wastafel met twee kranen en een brede onderkast met twee lades, een spiegel met
verlichting en een zwevend toilet.
Op de begane grond bevindt de keuken (Nolte, 2018) zich aan de voorzijde van de woning en zijn de garage, berging en achtertuin
bereikbaar via de bijkeuken. Er is een ruime uitbouw aan de achterzijde voorzien van twee lichtkoepels en kun je via de openslaande
tuindeuren de achtertuin inlopen. In de zomer kun je in de achtertuin de hele dag tot ver in de avond genieten van de zon. Dat kan op
het terras bij de tuindeuren, op het zonneterras aan het water (2017), maar ook onder de houten veranda. Onder de veranda kun je ook
beschut zitten en is er geen inkijk vanaf de weg aan de achterzijde.
Aan de voorzijde is de tuin voorzien van sierbestrating en drie perenbomen. Tevens beschikt de woning over een verharde eigen oprit
en zijn er aan de straatzijde openbare parkeerhavens.
Het wijkwinkelcentrum ligt op loopafstand van de woning en is voorzien van een supermarkt, snackbar, kapper en twee basisscholen.
De speeltuin ligt in dezelfde straat in deze kindvriendelijke buurt. Het centrum van Emmeloord bereik je op de fiets in nog geen 5
minuten. Ook zijn de uitvalswegen A6 en de N50 wegen bereikbaar binnen 5 minuten.
Indeling:
Begane grond:
* Entree/hal met de toegang tot de woonkamer, toiletruimte met zwevend toilet, meterkast en de trap naar de bovenverdieping
* Eetkamer aan de voorzijde van de woning gesitueerd
* Woonkamer is tuingericht
* Woonkamer en bijkeuken zijn voorzien van een Marmoleum-vloer en in de moderne keuken uit 2018 ligt een PVC-vloer
* Via de woning kun je de garage, bijkeuken en berging bereiken
* De keuken is voorzien van inbouwapparatuur (vaatwasser, combi-magnetron, inductiekookplaat, afzuigkap, koffiemachine en koelvriescombinatie)
* Ruime voortuin met eigen oprit voor de garage
* Aan de achterzijde een mooi aangelegde tuin met veranda grenzend aan de berging. Daarnaast een zonneterras met een ruime
zitgelegenheid
aan het water.
Eerste verdieping:
* Overloop met toegang tot drie slaapkamers: slaapkamer met rolluik aan voorzijde van 11m2, slaapkamer aan achterzijde met

dakkapel van bijna 21m2 en één grote slaapkamer die zich boven de garage bevindt (16m2 vloeroppervlakte)
* Luxe badkamer die voorzien is van twee regendouches, een wastafelmeubel en een tweede zwevend toilet.
Tweede verdieping:
* Vaste trap
* Voorzolder met opstelling CV-ketel, bergruimte en witgoedaansluiting
* Vierde slaapkamer (17m2 vloeroppervlakte) met deur, voorzien van een Velux-dakraam en bergruimtes aan beide zijden achter
knieschotten.

