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Kenmerken

& specificaties

Soort woning bungalow
Bouwjaar 2020
Woonoppervlakte 70 m²
Perceeloppervlakte ca. 400 m²
Inhoud 250 m³
Aantal slaapkamers 3
Oriëntatie tuin rondom

Verwarming middels vloerverwarming
Airco aanwezig
Gestoffeerd en gemeubileerd
Instap klaar
Vrije ligging aan strand en zwemvijver



Nieuwe strandlodge! 

Uw tweede huis aan het water!



Midden in de bossen van Wierden, op strandresort Hoge Hexel gelegen:





 STRANDLODGE TYPE WATERHOEN (NIEUW!)



Deze 6 persoonsrecreatiebungalow is gelegen aan het strand en zwemvijver van strandresort
Hoge Hexel. Dit resort is onderdeel van Bungalowpark Hoge Hexel en ligt op de grens van
Twente en de Sallandse Heuvelrug. Gasten van het strandresort maken gebruik van alle
faciliteiten van Bungalowpark Hoge Hexel.





 Indeling:

Hal/entree, badkamer met douchecabine en vaste wastafel, apart toilet, 3 slaapkamers, luxe
keuken v.v. keramische kookplaat, afzuigkap, koelkast, combimagnetron en vaatwasser,
woonkamer met tuindeuren naar ruim zonterras.




- Parkvoorzieningen: overdekt zwembad met glijbaan en apart peuterbad, restaurant met serre,
binnenspeeltuin, speeltuinen en sportvelden, speel-/visvijver, fietsverhuur, laadpalen;

- Gedurende 3,5 jaar 6% huurgarantie/rendement (netto huur €10.890,- per jaar)

- Overige kosten (o.a. parkkosten, tuinonderhoud, afvalverwijdering, kosten internet en tv,
gebruik binnenzwembad en zwemvijver, deelname recreatieprogramma, etc.): €2.500,- per jaar;

- Aanvaarding in overleg.




Vraagprijs € 205.000,- k.k. (voor gebruik beleggingsobject)

Vraagprijs € 225.000,- k.k. (indien voor eigen gebruik)





















Locatie

op de kaart



Plattegrond



Kadastrale kaart



Heeft u interesse? Neem contact met ons op!

Rijssensestraat 6, 7642CX Wierden




(0546) 57 33 32  | wierden@weghorstmakelaardij.nl

www.weghorstmakelaardij.nl

Over deze presentatie

Deze verkoopbrochure is met zorg samengesteld, toch kunnen de gegevens in deze brochure afwijken van de werkelijke situatie. 
Alle informatie is betrokken uit ons inziens betrouwbare bronnen. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aan-
sprakelijkheid aanvaarden. Het ontslaat de koper in deze niet van zijn onderzoeksplicht. Dit kan met name gelden voor (bouw)-
tekeningen, schetsen, afmetingen en maatvoeringen. De koper kan ook hieraan geen enkel recht ontlenen. Alle aan u verstrekte 
informatie is bedoeld als een uitnodiging om in onderhandeling te treden en dient derhalve te worden gezien als vrijblijvende aan-
bieding.  Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.


