Epe, Soerelseweg 18-32

www.veldhuiskeizer.nl

U wilt een
woning kopen?

Veldhuis Keizer, uw Garantiemakelaar

U heeft zojuist een belangrijke zet gedaan in het

Aangesloten bij Garantiemakelaars

Aangesloten bij NVM
Grootste aanbod tussen Zwolle en Apeldoorn

Meer kwaliteit en service

kopen van deze woning. U heeft een brochure
aangevraagd want de gepresenteerde woning
bevalt u en de vraagprijs valt binnen uw grenzen.
Maakt u een afspraak om het pand te
bezichtigen?
Door grondig vooronderzoek kunnen wij u uitgebreid en compleet over de woning informeren. In
deze brochure staat veel informatie voor uw
eerste oriëntatie. Daarnaast heeft onze makelaar
voor u nog documenten beschikbaar als het
eigendomsbewijs van de woning, een kadastraal
uittreksel, het bestemmingsplan, een lijst van
roerende goederen en noem maar op.
Na een positief oordeel over de woning van uw
keuze, brengt u een bod uit. Onderhandelen over
de prijs en andere afspraken rondom uw nieuwe
huis betekenen altijd een spannende periode,
voor u én voor de verkoper. Daarom zorgen onze
makelaars ervoor dat de contacten tijdens de
onderhandelingen zo vlot mogelijk verlopen.
Wanneer over alle hoofdzaken en details overeenstemming is bereikt, komt de koop tot stand.
De aanschaf van een huis is vaak de grootste
uitgave in uw leven. Het afsluiten van een hypotheek dient daarom ook zeer zorgvuldig te gaan.
Wij helpen u daar graag bij. En wanneer u nu al
een eigen woning heeft, bent u uiteraard nieuwsgierig naar de te verwachten verkoopopbrengst.
We geven u graag vrijblijvend een indicatie.
Heeft u nog vragen? Wij staan altijd voor u klaar.
In de brochure "Uw tien vragen" krijgt u antwoord
op veel gestelde vragen over bijvoorbeeld bezichtigingen, onderhandelingen en koopovereenkomsten. Onze medewerkers geven u graag een
exemplaar.
Wij wensen u een Plezierig Wonen!

Gegarandeerd kopen
De juiste woning tegen de juiste prijs

Gegarandeerd verkopen
Snel verkopen tegen een hoge prijs

Geniet de voordelen van het Combi Zekerplan
Ook voor hypotheken en verzekeringen

Soerelseweg 18-32
Epe

Vraagprijs € 225.000,= k.k.

Temidden van de uitgestrekte bossen, en nabij het dorp Epe is deze CHARMANTE RIETGEDEKTE
RECREATIEWONING gelegen op park 'Rabbit Hill'. De woning (1997) is in luxe uitgevoerd, van alle
gemakken voorzien, en staat op een riant beschut perceel van maar liefst 1170 m2 eigen grond!
Indeling: hal/ entree, luxe toilet, riante tuingerichte woonkamer v.v. plavuizen vloer, vloerverwarming en
sfeervolle haard, half open keuken v.v. diverse inbouwapparatuur.
Etage: overloop, luxe badkamer met 2e toilet, douche en wastafelmeubel, 3 sfeervolle slaapkamers, geschikt
voor totaal 6 personen. De tuin rondom de woning is fraai aangelegd, met meerdere terrassen en lichtpunten.
De binnenberging is voorzien van een wasmachineaansluiting.
In het bestemmingsplan staat opgenomen dat het park voor exploitatiedoeleinden gebruikt dient te worden.
Kortom een zeer complete luxe recreatiewoning.

Inhoud:

275 m3

Woonoppervlakte:

100 m2

Grondoppervlakte:

1170 m2

Bouwjaar:

1997

Warm-water voorziening:

C.V. ketel

Verwarming:

C.V. ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk

Aanvaarding:

In overleg

Isolatie:

Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas

Parkkosten:

€ 432,-

Lidmaatschap VVE:

€ 469,-

Lijst van zaken
Voor de onderstaande zaken - ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn - geldt dat ze soms wel en soms niet in de woning achterblijven.
blijft
gaat
overname
niet van
Beschrijving zaken
achter
mee
mogelijk
toepassing
x
• tuinaanleg / (sier-)bestrating / beplanting / erfafscheiding
x
• buitenverlichting
x
• tuinhuisje / buitenberging
x
• broeikas
x
• vlaggenmast
x
• voet droogmolen
x
• antenne
x
• brievenbus
x
• (voordeur)bel
x
• veiligheidssloten
x
• alarminstallatie
x
• rolluiken / zonwering buiten
x
• zonwering binnen
x
• gordijnrails
x
• gordijnen
x
x
• vitrages
• losse horren / rolhorren
x
• rolgordijnen
x
• vloerbedekking / linoleum
x
• parketvloer / kurkvloer
• warmwatervoorziening:
x
•
•
x
• c.v. met toebehoren
• klokthermostaat:
x
•
• (voorzet)open haard met toebehoren:
x
•
•
• kachels
• isolatievoorzieningen (voorzetramen, radiatorfolie etc.):
x
•
x
• keukenblok met bovenkasten inclusief verlichting
• keuken (inbouw)apparatuur:
x
x
•
x
•
x
•
• inbouwverlichting / dimmers:
x
•
x
•
• opbouwverlichting:
x
•
x
•
x
• kasten
x
• spiegelwanden
x
• losse kasten, boeken-, legplanken
x
• wastafels met accessoires
x
• toiletaccessoires (toiletrolhouder, toiletbril, spiegel etc.)
x
• badkameraccessoires (spiegel, kranen, douchescherm etc.)
• sauna met toebehoren:
x
•
x
•
x
• veiligheidsschakelaar wasautomaat
x
• (huis)telefoontoestellen
x
•
x
•
• zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leasecontracten, huurkoopcontracten of huurcontracten zijn over te nemen (keukens,
open haarden, c.v.-ketels, boilers, geisers):
•
•
• bijzondere opmerkingen:
Alles is eventueel over te nemen.

