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Aan de rand van het mooie dorp Achterveld, gelegen op een royaal perceel van 991 m², ligt deze sfeervolle
vrijstaande woning met twee slaapkamers (of een slaapkamer en werkkamer) op de begane grond. 

De woning beschikt over een royale carport (3.6 x 12.3), een grote garage met bergzolder en nog een extra
berging, te bereiken vanuit de tuin. Het landelijke dorp Achterveld beschikt over alle voorzieningen om fijn te
wonen. Zo zijn er onder andere twee basisscholen, een supermarkt, een medisch centrum en diverse
sportvoorzieningen. Komt u ook een keertje kijken? 

De indeling is als volgt: 
De entree is in een ruime hal met moderne toiletgelegenheid met zwevend toilet en fonteintje. De hal beschikt
over een vide tot in de nok van de woning en een open trap naar de verdieping. In de hal bevindt zich, naast de
toegang naar de woonkamer, de toegang naar de grote slaapkamer aan de achterzijde van de woning met
wastafelmeubel en vaste kasten en de toegang naar een tweede slaap/werkkamer aan de voorzijde.. De
woonkamer aan de voorzijde van de woning is voorzien van een houten vloer en gestucte wanden, de keuken
ligt aan de achterzijde van de woning en beschikt onder andere over een gaskookplaat, afzuigkap, oven en
koelkast. Via de keuken loopt u de tuin in. 

De bijzonder mooi en zeer goed onderhouden tuin beschikt over diverse terrassen, onder andere aan de zijkant
van het huis en direct achter de keuken. Achterin de tuin is nog een extra terras met een tuinhuisje, uitkijkend op
de achtergelegen weilanden. De gazons zijn strak gemaaid en de borders liggen er kleurrijk bij! 

Eerste verdieping: 
Overloop met kast voor de cv-ketel, moderne badkamer met wastafelmeubel, inloopdouche, designradiator en
dakraam, twee slaapkamers, elk voorzien van een vaste kast en veel bergruimte. 

• Royaal perceel van 991 m² 
• Royale carport, garage met bergzolder en wateraansluiting, en extra berging 
• Vier ruime slaapkamers met inbouwkasten 
• Mooi aangelegde tuin rondom de woning met groot gazon, terrassen en borders. 



Soort woning Vrijstaande woning met garage
Ligging Aan rustige weg;in woonwijk;landelijk gelegen;vrij uitzicht
Woonopp 113 m²
Inhoud 429 m³
Perceelopp 991 m²
Bouwjaar 1972
Schuur / Berging vrijstaand hout
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed
Daktype zadeldak
Verwarming c.v.-ketel;kolenkachel
Voorzieningen buitenzonwering;dakraam;glasvezel kabel;mechanische ventilatie;natuurlijke

ventilatie;tv kabel
Isolatievormen dakisolatie;muurisolatie;gedeeltelijk dubbel glas
Kadastrale gemeente Stoutenburg
Gemeentecode B
Sectie B
Perceel 2150
Soort eigendom Volle eigendom
































