Marmermolen 14, Zwolle

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 325.000 k.k.

Aangeboden sinds

03-11-2020

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

€0

Indeling
Aantal kamers

5 kamers (3 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

2

Kelder

nee

Zolder

ja

Garage

nee

Aantal woonlagen

3

Tuin
Oppervlakte

59,4m2

Breedte

5,4m

Diepte

11m

Oppervlakte

13,5m2

Breedte

5,4m

Diepte

2,5m

Ligging
Ligging

Bouw

in woonwijk

Woontype 1

woning

Woontype 2

Eengezinswoning

Woontype 3

Tussenwoning

Bouwjaar

2020

Raamwerk

hardhout, draai- kiepramen

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

139m2

Totale woonoppervlakte

119m2

Inhoud

442m3

Energie
Verwarming

warmtepomp, vloerverwarming gedeeltelijk, zonnecollectoren

Type warm water

warmtepomp

Beglazing

hoogrendementsglas

Type isolatie

volledig geïsoleerd

Impressies 1/3

Impressies 2/3

Impressies 3/3

Plattegrond

Plattegrond

Omschrijving
Een unieke kans: als eerste bewoner intrekken in een duurzame, energieneutrale en gasloze tussenwoning die volledig in te richten is
naar eigen smaak? Dat is mogelijk bij Marmermolen 14 in de jonge wijk Breezicht, Stadshagen.
Indeling
Begane grond:
Via de voordeur kom je binnen in een hal waar je drie deuren vindt: een naar de meterkast, het toilet en de deur naar de keuken. Bij
binnenkomst in de ruime moderne keuken vind je rechts een grote pui (die voorzien is van een loopdeur naar de op het zuiden gelegen
voortuin), hierdoor ontstaat er veel lichtinval. De nieuwe stoere en moderne keuken heeft een schiereiland met bar en is van alle
gemakken voorzien: inductiekookplaat, afzuigkap, combi-oven, een ruime koel-vriescombinatie en vaatwasser. Door de opzet van de
keuken is er voldoende ruimte om hier een eettafel kwijt te kunnen.
Met de uitbouw is de woning ruim 10 meter lang, waardoor er een ruime woonkamer is gecreëerd met uitzicht op de tuin. De deuren in
de woonkamer geven toegang tot de trapkast en de trap naar de eerste verdieping. Zowel de begane grond als de eerste verdieping
zijn voorzien van vloerverwarming.
Eerste verdieping:
Wanneer je de vaste trap opkomt kom je terecht op de overloop die toegang biedt tot 2 ruime slaapkamers, een kleinere slaapkamer
en de badkamer. De lichte badkamer is voorzien van inloopdouche, tweede toilet, inbouwspots, radiator, wastafelmeubel, touchscreen
spiegel met verlichting en een hoge badkamerkast.
Tweede verdieping:
Met de vaste trap ga je richting de zolder die is opgedeeld in twee ruimtes. Een open ruimte (die mogelijkheid biedt voor een (vierde)
slaapkamer of hobby-/speelkamer) en een technische ruimte. In de technische ruimte vind je een aansluitpunt voor de wasmachine en
-droger en is de warmtepomp weggewerkt. Via het velux-dakraam kijk je uit op de tuin en de buurt.
Tuin:
’s Ochtends genieten van een kop koffie in de voortuin en ’s middags zonnen in de achtertuin? Door de fijne ligging met de achtertuin
op het noordwesten, kun je de hele dag genieten van het weer. De voortuin is 2,5 meter diep en wordt nog door de gemeente voorzien
van een beukenhaagje. De achtertuin van ca 11 meter is voorzien van een houten buitenberging. Door middel van een muurtje naast
de buitenberging is de buitenstaande warmtepomp-unit netjes weggewerkt. Rechts naast de tuindeur is op de buitengevel een
vorstvrije buitenkraan gemonteerd. De tuin is geheel aan te leggen naar eigen smaak. Ook is er een achterom die je leidt naar de
parkeerkoffer.
Bijzonderheden:
Geheel nieuwe woning, in te richten naar eigen smaak
Duurzaam en energieneutraal (EPC 0)
Warmtepomp

12 zonnepanelen
Aanvaardingsdatum: per direct
Keuringsrapport aanwezig
Begane grond en eerste verdieping voorzien van vloerverwarming
Muren behangklaar, plafond voorzien van structuurspuitwerk
Nieuwe en moderne keuken
Nieuwe en moderne badkamer
3 slaapkamers (met uitbreiding op zolder mogelijk)
Milligerplas op loopafstand
Ruime achtertuin
Parkeerkoffer met voldoende parkeerruimte
Autovrije voor- en achterzijde
Hemelwaterafvoer d.m.v. wadi aan voorzijde

