Kievit 12, Baarle-Nassau

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 195.000 k.k.

Aangeboden sinds

04-05-2021

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

1

Tuin
Oppervlakte

630m2

Breedte

m

Diepte

m

Ligging
Ligging

aan bosrand, beschutte ligging, buiten bebouwde kom, bosrijke omgeving, aan rustige w

Bouw
Woontype 1

woning

Woontype 2

Andere

Woontype 3

Vrijstaand

Bouwjaar

1977

Raamwerk

hout

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

630m2

Totale woonoppervlakte

71m2

Inhoud

289m3

Energie
Verwarming

CV-ketel, open haard

Type warm water

CV-ketel

Beglazing

dubbel

Type isolatie

volledig geïsoleerd

Impressies 1/3

Impressies 2/3

Impressies 3/3

Omschrijving
Rust, ruimte en sfeer kenmerken deze unieke recreatiewoning.

Royale en sfeervolle stenen recreatiewoning midden in een bosrijke omgeving, gelegen op het uitgebreide recreatiepark de Kievit in
Baarle Nassau. De recreatiewoning is in 2021 compleet gerenoveerd en 365 dagen per jaar toegankelijk.
De recreatiewoning biedt een fijne combinatie van comfort en beschikt over 3 slaapkamers. Rondom het huis ligt een ruime tuin met
een riant terras, een vijver, een carport en een tweetal bergingen voorzien van stroom. Onderdeel van de renovatie was het volledig
isoleren van de woning. Ook beschikt de woning in zijn geheel over dubbel glas.
De woning staat op een perceel van 630 m2 en heeft een ruim woonoppervlakte van +/- 75 m2.
Indeling van de recreatiewoning:
- entreehal;
- royale gezellige woonkamer met houtkachel en openslaande deur naar het riante terras;
- ruime luxe open keuken (geplaatst in 2021) met ingebouwde vaatwasser, inbouw koelkast met vriesvak, oven en 6-pits gasfornuis;
- 2 ruime slaapkamers;
- 1 werkkamer (ook te gebruiken als derde slaapkamer);
- bergkast met nieuwe groepenkast;
- bergkast met nieuwe CV-ketel (Intergas Combi Kompakt, nov 2020);
- bergkast met wasmachine aansluiting;
- los hangend toilet;
- moderne badkamer met inloopdouche en dubbele wastafel.
Omgeving:
Parc de Kievit is direct grenzend aan een mooi bos nabij de Belgische grens. Door de ligging op het recreatiepark is gebruik van
diverse faciliteiten mogelijk. Denk hierbij aan een aantal horeca voorzieningen, een tennisbaan, een speelweide en een zwembad. De
jaarlijkse parkkosten op dit park zijn relatief laag, 2021: 1400,- euro inclusief afvalstoffenheffing.
Naast eigen gebruik is het ook mogelijk om de recreatiewoning te verhuren. Dit is 365 dagen per jaar toegestaan. Het park kan een rol
spelen in het beheer van de verhuur van de woning. Uiteraard kunt u dit ook zelf organiseren en bijvoorbeeld combineren met eigen
gebruik.
Het perceel waarop de recreatiewoning staat is in erfpacht. Wanneer u geinteresseerd bent is het mogelijk om de grond te kopen.
De woning wordt zonder inventaris opgeleverd. Aanvaarding in overleg.

Serieuze interesse in deze recreatiewoning? Neem voor vragen of het plannen van een bezichtiging contact met ons op via
info@hospitalityhomes.nl of telefonisch via 06-29336359.

