Bosbeek 15, Almelo

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 300.000 k.k.

Aangeboden sinds

30-08-2019

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

€0

Indeling
Aantal kamers

5 kamers (3 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

1

Tuin
Oppervlakte

173m2

Breedte

m

Diepte

m

Ligging
Ligging

beschutte ligging, aan rustige weg, stad, in woonwijk

Bouw
Woontype 1

woning

Woontype 2

Eengezinswoning

Woontype 3

Vrijstaand

Bouwjaar

1993

Raamwerk

hardhout, kunststof

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

306m2

Totale woonoppervlakte

115m2

Inhoud

382m3

Energie
Verwarming

CV-ketel, condensatieketel

Type warm water

combiketel, CV-ketel

Beglazing

hoogrendementsglas, dubbel

Type isolatie

dakisolatie, vloerisolatie, muurisolatie, volledig geïsoleerd

Impressies 1/5

Impressies 2/5

Impressies 3/5

Impressies 4/5

Impressies 5/5

Plattegrond

Omschrijving
Vrijstaande eengezinswoning op gewilde locatie!
Deze royale eengezinswoning ligt op een gewilde locatie in de wijk Schelfhorst op een hoekkavel van maar liefst 306 vierkante meter.
De wijk is bijzonder ruim opgezet met veel openbaar groen, speelruimtes en alle voorzieningen op loopafstand. Zo vindt u in de nabije
omgeving verschillende scholen, het winkel- en wijkcentrum De Schelfhorst en het Schelfhorstpark met prachtige waterpartijen waar
u heerlijk kunt wandelen.
Wandelen kan ook in een van de nabijgelegen wandelgebieden langs het Lateraalkanaal. Daarnaast zijn er diverse sportvelden,
tennisbanen en een sporthal. Het sportpark Veenelanden biedt daarnaast alle mogelijke ruimte voor recreatie. Tegelijkertijd kenmerkt
deze woning zich door rust en privacy.
Voor en in de woning
De woning heeft een eigen oprit met parkeerplaats en aangebouwde houten berging. Voor het huis vindt u veel groen. De grond voor
de woning is omsloten door een hekwerk voor extra privacy.
De entree is voorzien van een meterkast en toiletruimte. Vanuit de entree komt u in de ruime woonkamer met lichte kleuren en veel
natuurlijk lichtinval voor een versterkt ruimtelijk effect. Daarnaast is er een open keuken die voorzien is van diverse
inbouwapparatuur, waaronder een 4-pits gaskookplaat, een afzuigkap, koelkast, vaatwasser en oven. Dankzij het barretje in de keuken
is er extra werkruimte in de keuken beschikbaar. De slaapkamer aan de rechterzijde van de woning is voorzien van dubbele deuren,
zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van de woning.
In totaal heeft de woning drie slaapkamers. Daarnaast is de eetkamer voorzien van inbouwkasten waar u de aansluitingen voor
wasmachine en -droger vindt. De moderne en ruime badkamer is op zijn beurt voorzien van een ligbad, douche en dubbele wastafel en
is vooral ruim.
De woning is bijna overal voorzien van een hardhouten eiken vloer.
Rond de woning
Deze royale woning biedt daarnaast ook nog veel ruimte rond het huis. Aangezien dit een vrijstaande woning met perceel rondom
betreft, kunt u aan alle kanten van de woning een terras plaatsen. De tuin is bijzonder onderhoudsvriendelijk en voorzien van een
ruime overkapping zodat u ook met matig weer gewoon heerlijk buiten kunt zitten. De tweede overkapping biedt genoeg ruimte voor
opslag, een extra terras of een zwembad.
Recente verbouwingen:
In 2017 is de volledige woning gerenoveerd en uitgebreid met een aanbouw. Hierdoor is het woonoppervlak toegenomen van 78
vierkante meter naar ruim 113 vierkante meter, onder andere door een derde slaapkamer te realiseren
In 2017 is ook de tuin opnieuw aangelegd en voorzien van nieuwe bestrating
In 2018 is het schilderwerk aan de buitenzijde gedaan
Kenmerken
Bouwjaar: 1993
Perceeloppervlakte: ca. 306 m²
Woonoppervlakte: ca. 113 m²
Inhoud: ca. 370 m³

Bijzonderheden
Royaal vrijstaande woning met eigen en oprit
Fraaie ligging aan een rustig hofje met vrij uitzicht en volop privacy
3 slaapkamers
Moderne badkamer
Deels voorzien van elektrische rolluiken
Volledig geïsoleerde woning
Veel lichtinval in de woning door de vele raampartijen
Verwarming en warm water middels cv-ketel van Vaillant uit 2003
Zonnige tuin rondom met meerdere terrassen
Uw volgende woning op een geweldige locatie en met ruimte rond het huis?
Bent u op zoek naar een royale eengezinswoning met ruimte rond het huis? Deze woning heeft meer dan 100 vierkante meter
woonoppervlakte, ruimte rond het huis aangezien het een vrijstaande woning is én alle voorziening zitten op korte afstand. Een
gewilde locatie en een goed onderhouden instapklare woning. Wanneer wilt u het huis van uw dromen bezichtigen?

