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ERMELO

VRAAGPRIJS € 398.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
84 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
478 m²

INHOUD
358 m³

BOUWJAAR
2018

ENERGIELABEL
A



OMSCHRIJVING

UNIEKE KANS! VRIJSTAAND WONEN IN EEN Vanut de entree/hal zijn alle vertrekken toegankelijk. 
BOSRIJKE OMGEVING! WIE WIL DAT NU NIET? Direct bij binnenkomst in de gang treft u aan de 
EN DAT ALLEMAAL IN HET MOOIE DORP rechterzijde de meterkast en aan de linkerzijde toegang 
ERMELO? 
 tot de TWEE slaapkamers en de badkamer. Moderne 



 badkamer voorzien van een inloopdouche, vaste wastafel 

KORTOM, WIJ HEBBEN HET VERTROUWEN en de aansluitingen wasapparatuur. In de gang treft u 

GEKREGEN OM DEZE PAREL AAN U TE LATEN eveneens de separate toiletruimte en de vaste werkkast, 
ZIEN!
 waar zich de opstelplaats van de CV combiketel bevindt. 



 Eveneens heeft u vanuit de gang toegang tot de 
Gelegen te midden van de bosrijke natuur bieden woonkamer met open keuken. Royale woonkamer 
wij u, deze sfeervolle vrijstaande BUNGALOW aan, voorzien van een rustieke laminaatvloer en heeft rondom 
op een royaal perceel van ca. 478 m² eigen grond. vele grote raampartijen, welke zorgen voor veel lichtinval. 
De woning is in 2018 opgeleverd, destijds volledig De moderne open keuken is voorzien van een 
geïsoleerd en voorzien van dubbele beglazing. inductiekookplaat met afzuigkap en een combioven/-
Onlangs is het nieuwe bestemmingsplan van kracht magnetron. Vanuit de openslaande deuren is het terras 
gegaan, waarmee het definitief de bestemming en de overdekte veranda te bereiken. 

WONEN I heeft gekregen. Dit betekent dus, dat uw 

deze fantastische bungalow volledig kunt financieren 
Bergvliering: 

doormiddel van een hypotheek. 
 Via de vlizotrap in de hal te bereiken, zeer royale en 


 geheel bevloerde bergzolder (geen stahoogte). Het 
Rondom de woning treft u de onderhoudsarme toepassen van een vaste trap is hier eenvoudig te 
aangelegde tuin. Het beschikt over veel privacy en realiseren. Hierdoor creëert u gemakkelijk ruimte voor 
heeft meerdere plekken waar u van de zon kunt bergruimte of eventueel extra slaapplaatsen. . 

genieten. Aan de voorzijde van de woning heeft u de 

mogelijkheid om op eigen terrein 2 auto's te 
Tuin:

parkeren. Ook is er een vrijstaande houten berging Vanuit de woning kunt u door de openslaande 
met overkapping aanwezig. Ideaal om uw fietsen en tuindeuren naar het terras. Het terras biedt plaats aan 
tuingereedschap in op te bergen.
 een loungeset en/of royale eettafel. In de bosrijke en 


 beschutte tuin kunt u optimaal genieten van alle rust en 
De woning is zeer centraal gelegen. Op loop-/ ruimte. In de tuin staat een vrijstaande houtenberging 
fietsafstand van het centrum en het station van met overkapping, welke voldoende plaats biedt voor uw 
Ermelo. Eveneens de Veluwse bossen, de stranden fietsen, tuingereedschap, tuinmeubelen ect.

van de Randmeren en de prachtig bloeiende 

Ermelose hei. U heeft hier ongekend veel fiets- en 
BIJZONDERHEDEN:

wandel mogelijkheden. Tot slot bent u binnen 10 - Vrijstaande BUNGALOW;

autominuten in de historische binnenstad van - Een rustige woonplek met veel natuur en ruimte;

Harderwijk.
 - Gelijkvloers wonen;



 - Moderne open keuken en badkamer;

Bent u geïnteresseerd geraakt in deze vrijstaande - Aanvaarding op korte termijn mogelijk;

woning? Dan kunt u een vrijblijvende afspraak 

maken voor een bezichtiging. Tijdens een bezoek 
VOORWAARDEN:

krijgt u de juiste indruk van de woning en de bosrijke - Clausule koopovereenkomst: Verkoper is geen 
omgeving
 bewoner geweest;



 - Er is geen lijst van zaken en vragenlijst aanwezig;


INDELING
 - Levering verplicht via notariskantoor Pot & Koekoek te 

begane grond:
 Ermelo.


































PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART

De woning is zeer centraal gelegen. Op loop-/
fietsafstand van het centrum en het station van 
Ermelo. Eveneens de Veluwse bossen, de 
stranden van de Randmeren en de prachtig 
bloeiende Ermelose hei. U heeft hier ongekend 
veel fiets- en wandel mogelijkheden. Tot slot 
bent u binnen 10 autominuten in de historische 
binnenstad van Harderwijk.



HEEFT U INTERESSE 

IN DEZE WONING?

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

B&W MAKELAARDIJ
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