Groningerweg 13 -486, Diever

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 59.500 v.o.n.

Aangeboden sinds

31-08-2022

Conditie

Vrij op naam

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

nee

Indeling
Aantal kamers

3 kamers (2 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

1

Ligging
Ligging

aan bosrand, beschutte ligging, bosrijke omgeving, landelijk

Bouw
Woontype 1

andere

Woontype 2

Recreatiewoning

Woontype 3

Vrijstaand

Bouwjaar

--Bouwjaar--

Raamwerk

kunststof

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

150m2

Totale woonoppervlakte

26m2

Inhoud

80m3

Energie
Verwarming

gaskachels

Type warm water

geiser eigendom

Beglazing

hoogrendementsglas, superisolerend

Type isolatie

dakisolatie, muurisolatie

Impressies 1/2

Impressies 2/2

Omschrijving
Drenthe: Landgoed ‘t Wildryck te Diever nr. 486 te koop
Op aantrekkelijke locatie AAN DE RAND van Landgoed ‘t Wildryck, midden in het Nationaal park Drents Friese Wold gelegen, direct aan
de bosrand (!), volledig gemeubileerd, VRIJSTAAND NIEUW RECREATIECHALET (2021) met ruim zonnig zitterras en eigen
parkeerplaats.
Het onderhoudsarme chalet is hoogwaardig gebouwd en o.a. voorzien van onderhoudsvrije gevelbekleding en kunststof kozijnen
welke allemaal voorzien zijn van thermopane beglazing. Het geheel ligt op een royale huurkavel van ca. 150 m² en is aangesloten op
gas (propaan), water en elektra (eigen meterstanden). Het in eigendom verkrijgen van de grond behoort eveneens tot de
mogelijkheden!!!
Het chalet heeft een ruime, modern ingerichte woonkamer met open keuken. De grootste slaapkamer heeft een tweepersoonsbed van
140x200 cm, de tweede slaapkamer heeft één bed van 60x200 cm met de mogelijkheid voor het plaatsen van een tweede bed. Er is
voldoende kastruimte in beide slaapkamers. De badkamer heeft een douche, toilet en wastafelmeubel met spiegel. De keuken is
voorzien van een koelkast met vriesvak, 4 pits kookplaat en afzuigkap. Verwarming van het chalet wordt geregeld door de aangename
gaskachel in de woonkamer.
Het park zelf biedt verschillende faciliteiten met een bijzonder goede uitstraling, waaronder een restaurant, een zwembad en een
multifunctioneel sportveld. Het park heeft een vrije toegang en geen slagbomen.
Bij Landgoed ‘t Wildryck bestaat de mogelijkheid voor het afnemen van een jaarplaats of een seizoenplaats. Bij een jaarplaats mag
gedurende het jaar worden gerecreëerd, bij een seizoenplaats kan er gerecreëerd worden vanaf april tot november. De huidige tarieven
bedragen respectievelijk €1925,- voor een jaarplaats en €1425,- voor een seizoenplaats. Deze prijzen zijn exclusief energiekosten en
de forensenbelasting van de Gemeente Westerveld.
Verhuur door Landgoed ‘t Wildryck is mogelijk evenals verhuur in eigen beheer. Het object wordt thans niet verhuurd en dit is ook niet
verplicht.
Permanente bewoning is niet toegestaan.
Ondanks dat deze advertentie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kan aan deze advertentie geen rechten
worden ontleend.

