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Bruine Hoopsweg 6 70

Hoge Hexel



Kenmerken

& specificaties

Soort woning notariswoning

Bouwjaar 2018

Woonoppervlakte 85 m²

Perceeloppervlakte 455 m²

Inhoud 300 m³

Aantal slaapkamers 3

Oriëntatie tuin Zuiden

Landelijke en bosrijke omgeving.

Gelegen nabij nationaal park De Sallandse Heuvelrug.

Ruim perceel met diepe achtertuin.

Groot terras aan achterzijde en op het zuiden gelegen.

Eigen parkeerplaats.

Uitstekende verhuurmogelijkheden.



Luxe & rust
In een prachtige bosrijke omgeving staat deze vrijstaande, nagenoeg nieuwe
RECREATIEWONING. Gelegen op een kavel van maar liefst 455m² (eigen grond). 




De woning is in 2018 gebouwd op "bungalowpark Hoge Hexel" en is gelegen nabij de
natuurgebieden "Het Wierdense Veld" en nationaal park "De Sallandse Heuvelrug". Deze
prachtige notariswoning staat garant voor een heerlijk en ontspannen verblijf. 




Indeling:

Begane grond: hal/entree, (hang)toilet met fontein, ruime woonkamer voorzien van tuindeuren
en airco (2020), luxe keuken die voorzien is van inductie-kookplaat, nieuwe afzuigkap,
vaatwasser, koelkast en een nieuwe magnetron. Daarnaast heeft de begane grond een mooie
ruime slaapkamer met toegang tot de moderne badkamer met inloopdouche, wastafelmeubel
en plek voor de witgoedaansluitingen.




1e verdieping: overloop met riante opbergkast, 2 ruime slaapkamers en badkamer met
wastafelmeubel, inloopdouche en 2e (hang)toilet.




Bijzonderheden;

- begane grond voorzien van airco (voor het verkoelen en verwarmen);

- kavel 455m²;

- groot terras aan achterzijde en op het zuiden gelegen;

- berging via buitenzijde te bereiken;

- eigen parkeerplaats;

- uitstekende verhuurmogelijkheden.























Locatie

op de kaart



Begane grond



1e verdieping



Kadastrale kaart



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - bank X

 - tafels en stoelen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - kast in de kamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - PVC vloer X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 - waterkoker X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - potten X

 - pannen X

 - borden X

 - bestek X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - tafels en stoelen buiten X

 - parasol X

 



Heeft u interesse? Neem contact met ons op!

Rijssensestraat 6, 7642CX Wierden
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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.


