Bosweg 10 A 7, Hoogersmilde

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 82.500 k.k.

Aangeboden sinds

26-09-2019

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

€0

Indeling
Aantal kamers

4 kamers (3 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

2

Ligging
Ligging

aan bosrand, beschutte ligging, aan park, bosrijke omgeving

Bouw
Woontype 1

andere

Woontype 2

Recreatiewoning

Woontype 3

Vrijstaand

Bouwjaar

1990

Raamwerk

hardhout

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

460m2

Totale woonoppervlakte

80m2

Inhoud

250m3

Energie
Verwarming

CV-ketel, open haard mogelijk

Type warm water

combiketel

Beglazing

dubbel

Type isolatie

volledig geïsoleerd

Impressies 1/3

Impressies 2/3

Impressies 3/3

Plattegrond

Omschrijving
Deze schitterende recreatiewoning staat op vakantiepark “Het Drentse Wold” in Hoogersmilde. Direct gelegen aan Nationaal Park “Het
Drents-Friese Wold” met ruim 6000 ha aan bos, heide , vennen en zandverstuivingen.
Een uitgelezen gebied voor rustzoekers, fietsers en wandelaars. De nationale parken het Dwingelderveld en het Fochtelooerveen zijn
op fietsafstand!
De keurig onderhouden nette bungalow is ruim 12 jaar in bezit bij de huidige eigenaar. Op de royale kavel van 460m2 eigen grond
bevindt zich aan de voorzijde een royaal en zonnig terras. De tuin biedt voldoende privacy en mogelijkheden om de hele dag in de zon
of schaduw te zitten.
De woning wordt door de huidige eigenaar privé gebruikt en derhalve niet verhuurd.
De zeer actieve vereniging van eigenaren hanteert voor haar vakantiepark “Het Drentse Wold” een in de markt uniek concept; de
bungalows worden centraal onderhouden. Dit betekent dat u er geen omkijken naar heeft. Zodra u als niet verhurende eigenaar op
het park arriveert kunt u direct genieten van uw bungalow en de prachtige omgeving; u hoeft niet eerste de tuin te onderhouden en te
klussen, dat wordt voor u gedaan!
En wanneer u een aantal weken geen gebruik van uw woning kunt maken, geen zorgen; alles wordt bijgehouden!
Neem contact op met de beheerder, hij heeft de bungalow in de verkoop en kan u alles vertellen over de bungalow en het prachtige,
unieke bungalowpark!
INDELING
Begane grond:
Entree, hal, apart toilet met fonteintje, badkamer met vaste wastafel, douchecabine en designradiator. Grote woonkamer met
schuifpui naar terras, open keuken met diverse inbouwapparatuur: 4-pits gaskookplaat, afzuigkap, combi magnetron, koelkast, vriezer
en vaatwasser.
Verder bevindt zich op de begane grond een twee persoons slaapkamer en zijn de woonkamer en hal voorzien van een zeer fraaie
laminaatvloer
1e verdieping:
Vaste open trap vanuit de woonkamer naar de overloop met bergkast voorzien van CV-ketel.
Twee slaapkamers waarvan 1 voorzien van een vaste wastafel en 1 met een wasmachine en droger aansluiting
De bungalow heeft een aangebouwde afsluitbare berging van circa 5 M2 en beschikt over een eigen internet aansluiting (Ziggo).
De bungalow wordt verkocht incl. de complete inboedel. Hiertoe behoren tevens de wasmachine en droger
“Het Drentse Wold” is autovrij en derhalve zeer geschikt voor kleine kinderen. Uiteraard kunt u bij aankomst en vertrek met uw auto
het park oprijden. De parkkosten zijn all-in; incl. tuinonderhoud, buitenonderhoud van de woning, gas, water, elektra, onroerend zaak
belasting, verzekeringen, etc.
Een deel van de woningen wordt door de eigenaren verhuurd via Hogenboom vakantieparken, het andere deel wordt prive-gebruikt en

niet verhuurd
Wanneer u er voor kiest om uw bungalow via Hogenboom te verhuren dan kunt u ook prive gebruik maken van de woning middels een
aantrekkelijk eigen-gebruik regeling.
Het park is het gehele jaar geopend, u kunt uw woning het gehele jaar recreatief gebruiken.
Permanente bewoning is niet toegestaan

