Bosweg 10A -17, Hoogersmilde

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 81.000 k.k.

Aangeboden sinds

26-06-2019

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

Tuin
Oppervlakte

m2

Breedte

15m

Diepte

25m

Ligging
Ligging

aan bosrand, beschutte ligging, aan park, buiten bebouwde kom, bosrijke omgeving

Bouw
Woontype 1

andere

Woontype 2

Recreatiewoning

Woontype 3

Vrijstaand

Bouwjaar

1990

Raamwerk

hardhout, hout

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

468m2

Totale woonoppervlakte

80m2

Inhoud

250m3

Energie
Verwarming

CV-ketel, open haard

Type warm water

combiketel

Beglazing

dubbel

Type isolatie

volledig geïsoleerd

Impressies 1/2

Impressies 2/2

Plattegrond

Omschrijving
Zorgeloos beleggen met een mooi rendement en ook zelf genieten van een prachtige omgeving in een mooie bungalow? Dan is dit uw
kans!!
Deze fraaie recreatiewoning staat op vakantiepark “Het Drentse Wold”, het bungalowpark grenst direct aan het Nationaal Park “Het
Drents-Friese Wold”!
Dit natuurgebied ligt op de grens van Drenthe en Friesland en bestaat uit een groot aaneengesloten natuurgebied met prachtige
bossen, heidevelden en vennen. Daarnaast zijn diverse andere natuurgebieden en leuke Drentse plaatsen erg goed bereikbaar vanuit
dit centraal gelegen kleinschalige vakantiepark bestaande uit 83 keurig onderhouden recreatiewoningen
Op een mooie aan de rand van het park gelegen kavel van maar liefst 468 m2 bevindt zich deze uitstekend onderhouden stenen
bungalow. De schuifpui geeft toegang tot een royaal terras. De besloten tuin biedt voldoende privacy en mogelijkheden om de in de
zon of schaduw te zitten. Een solide waardevaste belegging!
“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. Het centrale parkeerterrein is grotendeels overdekt met zonnepanelen; de auto’s staan onder dak en het park is voor
de elektriciteit energie-neutraal! In de zomer kan er kosteloos gebruik worden gemaakt van het zwembad tegenover het park en de
animatie op camping “De Reeënwissel”
Het bosrijke park is zeer geliefd bij gasten en eigenaren; de rust, privacy en vriendelijke uitstraling staan borg voor een fantastische
vakantie! Het park wordt door gasten niet voor niets beoordeeld met een 8.8 op Zoover.nl!
De verhuur van de bungalow wordt via een pool systeem verzorgd door Hogenboom / Roompot Vakantieparken. Als eigenaar kunt
middels een zeer aantrekkelijke eigen-gebruik regeling
gebruik maken van uw woning. Permanente bewoning is niet toegestaan
Al het onderhoud (buiten, binnen, het interieur en de tuin) wordt centraal verzorgd via de
Vereniging van Eigenaren. U heeft dus nergens omkijken naar!
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 haard en open keuken met diverse inbouwapparatuur: 4-pits gaskookplaat, afzuigkap, combi magnetron,
koelkast en vaatwasser.
Verder bevindt zich op de begane groot een twee persoons slaapkamer en is de gehele benedenverdieping voorzien van een plavuizen

vloer
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.
De woning heeft een aangebouwde open berging van circa 5 M2. Daarnaast beschikt de woning over een eigen internet aansluiting
(Ziggo)

