
Wonen in 
rust & ruimte
In een groene bosrijke omgeving!

HARDERWIJK
Korhoenlaan 1 62

Vraagprijs

€ 545.000,- k.k.

0341-456424 | info@bwmakelaardij.nl

www.bwmakelaardij.nl



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1998




Soort:


Vrijstaande woning




kamers:

4




Inhoud:

387 m³




Woonoppervlakte:


113 m²




Perceeloppervlakte:

668 m²




Externe bergruimte:


7 m²




Energielabel

C




Isolatie vormen: 

Vanuit de bouw volledig geisoleerd en voorzien van 


dubbele beglazing. Traditioneel gebouwd met betonnen vloeren.



Omschrijving
In een prachtige bosrijke omgeving, op de rand van de plaatsen Harderwijk en Ermelo, staat 
deze fijne VRIJSTAANDE WONING waar u heerlijk tot rust kan komen. Even alle dagelijks 
beslommeringen achter u laten en gewoon even genieten van de groene omgeving, de rust en 
de ruimte. U loopt zo vanuit uw achtertuin het uitgestrekte bos in met zijn vele wandel- en 
fietsmogelijkheden. Gelegen op het prachtige park Resort Slenck & Horst, omringd door 
restaurants La Famiglia, Amore per La Famiglia en Van der Valk, tennisvereniging De Strokel, 
atletiekvereniging Athlos, scouting en de voetbalvelden van VVOG.




Deze woning beschikt op de begane grond over een woonkamer met openslaande deuren 
richting de tuin en een gashaard, welke veel warmte en sfeer geeft. De royale tuin met vele 
zitjes biedt veel privacy. Door de grootte van het perceel kunt u altijd kiezen om de zon op te 
zoeken of juist een schaduwrijk plekje. Op het terrein is gelegenheid om meerdere auto's te 
parkeren. Ook is er een carport met bergruimte aanwezig. Op de eerste verdieping treft u twee 
ruime slaapkamer en een riante badkamer.




INDELING:

Begane grond:

Via de zijkant van de woning treedt u de entree/hal binnen. Entree/hal is voorzien van direct 
aan de linkerzijde de meterkast, het toilet met een fonteintje, opberg-/garderobekast en een 
werk- annex slaapkamer. Trapopgang naar de eerste verdieping en toegang tot de woonkamer. 
Ruime woonkamer is speels opgedeeld met een zit- en eetgedeelte en is voorzien van 
gashaard. De gashaard geeft veel warmte en sfeer. Het beschikt tevens over veel lichtinval door 
de vele raampartijen rondom. Vanuit de eetkamer is de half openkeuken te bereiken. De keuken 
heeft een hoekopstelling en is voorzien van diverse inbouwapparatuur waaronder een koelkast, 
vriezer, oven, gaskookplaat, afzuigkap en een vaatwasser. Vanuit de keuken is er toegang tot de 
bijkeuken met vaste kastenwand waar zich de opstelplaats van de CV-ketel zich bevindt. 
Eveneens treft u hier de wasmachine/- en drogeraansluiting en via een loopdeur treedt u naar 
de achtertuin.




Eerste verdieping:

Ruime overloop welke toegang biedt tot TWEE slaapkamers en de badkamer. Riante badkamer is 
voorzien van een vaste wastafelmeubel, een toilet, een ligbad en een douche. Twee ruime 
slaapkamers waarvan de voorste slaapkamer beschikt over een vaste kastenwand en de 
achterste slaapkamer heeft een frans balkon. Beide slaapkamers beschikken over extra 
bergruimte achter de knieschotten.




Tuin:

Een royale tuin rondom beschikt over een ruime oprit waar u meerdere auto's kunt stallen. 
Gevarieerde en fraai aangelegde tuin met meerdere terrassen, vaste beplantingen en bestrating. 
Veel groen en de tuin rondom biedt veel privacy! Tevens voorzien van een ruime carport met 
berging.















































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Gas)kachels X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - Grintvloer X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 

Overig - Contracten

CV: Moet worden overgenomen

Geluidswalcontract ** Moet worden 
overgenomen

Lijst van zaken



Bekijk deze 

woning online!
www.korhoenlaan1-62.nl

Korhoenlaan 1 62, Harderwijk

Bent u geïnteresseerd geraakt in deze vrijstaande woning? 

Dan kunt u een vrijblijvende afspraak maken voor een bezichtiging. 
Tijdens een bezoek krijgt u de juiste indruk van de woning, het park 
en de schitterende omgeving. Wij zijn bereikbaar op 0341-456424


