Stoffersweg 8 - 26A, Geesteren

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 59.000 k.k.

Aangeboden sinds

20-11-2020

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

€ 5.900

Bankgarantie

nee

Ontbindende voorwaarden financiering

€0

Indeling
Aantal kamers

0 kamers (0 slaapkamers)

Aantal badkamers

0

Aantal WC's

0

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

1

Ligging
Ligging

beschutte ligging, buiten bebouwde kom, aan rustige weg, landelijk

Bouw
Woontype 1

andere

Woontype 2

Reacreatiegrond

Woontype 3
Bouwjaar

--Bouwjaar--

Raamwerk

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

400m2

Totale woonoppervlakte

100m2

Inhoud

300m3

Energie
Verwarming
Type warm water
Beglazing
Type isolatie

Impressies 1/3

Impressies 2/3

Impressies 3/3

Plattegrond

Plattegrond

Omschrijving
Mooi gelegen NIEUWBOUWPROJECT voor de bouw van een recreatiewoning op EIGEN GROND op recreatiepark 'De Veldster' te
Geesteren. Het project met twee beschikbare kavels heeft reeds een ontwerp onder architectuur en verleende omgevingsvergunning
(bouwvergunning). Ook is er al een begin gemaakt met de bouw en ligt de fundering en begane grond vloer. Het kavel heeft een
oppervlakte van ca. 400 m² en bied veel privacy en rust. Na de bouw kunt u de woning zelf recreatief bewonen.
Er is geen aannemersverplichting waardoor u de vrijheid hebt om de recreatiewoning (deels) zelf te bouwen of een eigen aannemer te
zoeken. Bijgevoegde impressies geven een indruk van de woningen die gerealiseerd worden. In overleg met de gemeente zijn
eventuele aanpassingen op het ontwerp mogelijk. Het ontwerp heeft een vloeroppervlakte van ongeveer 100 m2 verdeeld over twee
verdiepingen. Het betreft hier een kavel op eigen grond en er is dus geen canon verschuldigd. Vanwege de eigen grond heeft u meer
zekerheid en behoud de woning veel langer zijn waarde en is daardoor een goede investering in de toekomst.
Samengevat:
• Eigen grond
• Nieuwbouw
• Omgevingsvergunning is verleend
• Fundering en begane grond vloer ligt klaar.
• 2 kavels beschikbaar
Dit is dan ook een unieke mogelijkheid om geheel naar eigen wensen en dromen een mooie vakantiewoning te (laten) bouwen en
jarenlang te genieten van de regio en als beleggingsmogelijkheid. Er zijn twee kavels beschikbaar. Wees er snel bij om nog te
profiteren van de lage overdrachtsbelasting.
Impressietekeningen
De omgevingsvergunning is verleend op basis van een ontwerp van een professionele architect. In dit ontwerp zijn zelfs vier
slaapkamers in de woning opgenomen waarvan één op de begane grond met een eigen badkamer. Het is echter ook mogelijk om op
de begane grond één grote ruimte te maken waardoor u alle ruimte heeft. Van deze twee varianten zijn impressietekeningen gemaakt.
Recreatiepark “De Veldster”
Voor veel rust, ruimte en natuur bent u op de juiste plek. Midden in de natuur en een mooie plek om te fietsen of wandelen. Het park
wordt beheerd door een jong stel die sinds 2018 het oude park “De Breuker” hebben overgenomen en aan het opknappen en
verbeteren zijn. Je wordt ontzettend vriendelijk en gastvij ontvangen en ze staan voor je klaar indien nodig. De prachtige ligging van
het park omgeven door mooie natuur, bossen en leuke dorpjes maken uw vakantie extra leuk en ontspannen.
Het park heeft collectieve (nuts)voorzieningen voor gas, water, riolering en afvalverwerking. Daarnaast worden de wegen,
parkeerplaats, groen en algemene voorzieningen goed onderhouden en schoongemaakt. De parkbijdrage bedraagt ca. € 1.200,-- per
jaar. Let op: permanente bewoning is niet toegestaan door de gemeente, maar u mag het hele jaar door recreëren. Verhuur is niet
toegestaan, maar het is wel mogelijk om het ter beschikking te stellen aan familie en goede vrienden.

In de Achterhoek is ontzettend veel te zien en te beleven. Vele mensen die voor het eerst in deze regio komen verbazen zich over het
bijzondere en veelzijdige landschap. Het afwisselende coulisselandschap van weilanden, houtwallen, kabbelende beekjes en bossen
zorgen voor eindeloze fiets- en wandelroutes. Of stap eens in een boot om te genieten van het water. De dorpen, (moderne) musea,
historische kastelen en monumenten lenen zich uitstekend voor een leuk dagje uit! Op korte afstand ligt het gezellige centrum van
Borculo met leuke winkels, restaurants en lunchrooms. Iets verder gelegen zijn Lochem, Zutphen en Doetinchem een aanrader om te
bezoeken.
Kenmerken:
Vraagprijs € 59.000 k.k.
Conditie: Kosten koper
Type: Recreatiegrond met omgevingsvergunning, fundering en begane grond vloer
Ligging: beschutte ligging, buiten bebouwde kom, landelijk gelegen, aan rustige weg
Oppervlakten en inhoud:
Perceeloppervlakte: 400 m2
Totale woonoppervlakte: 100 m2
Inhoud: 300 m3

