
TE KOOP

Provincialeweg 5 B-248
Oudkarspel
Vraagprijs € 125.000,- k.k.
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


46 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


0 m²



INHOUD


160 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


2

BOUWJAAR


2004



ENERGIELABEL


-
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Omschrijving



Permanente bewoning is mogelijk, vergunning is aanwezig! 


Unieke prijsstelling: sla uw slag om wel zeer voordelig te wonen!





Gelegen op recreatiepark "De Oude Boomgaard" vindt u deze lichte, vrijstaande recreatiewoning. 


De ligging is uniek te noemen: een fantastisch vrij gevoel aan de rand van het park, dicht nabij recreatiegebied 

"Geestmerambacht”, zee en bossen. Ook het natuurgebied 'Het Waardje' bevindt zich in de nabije omgeving. 


Het park "De Oude Boomgaard” is een keurig verzorgd (en afgesloten) recreatiepark met voorzieningen als een 

zwembad, speeltuin, viswater en jeux de boulesbaan. Via de Waarddijk is de woning direct te bereiken!





Indeling





Begane grond:


Via de entree komt u in de open keuken met twee rechte opstellingen welke zijn uitgevoerd in een lichte kleur en 

afgewerkt met een net grijs werkblad. Er is diverse inbouwapparatuur aanwezig, zoals een gaskookplaat, fornuis, 

koelkast vriezer en vaatwasser. Daarnaast heeft u meer dan voldoende bergruimte. De royale woonkamer is 

voorzien van inbouwspots en is heerlijk licht dankzij de vele ramen. De nette wand- en vloerafwerking maken het 

geheel compleet. 





De woning beschikt over 2 prima slaapkamers waarvan een is voorzien van een praktische inbouwkast. De badkamer 

is geheel betegeld en uitgerust met een douche, toilet en wastafelmeubel.





De onderhoudsarme tuin biedt u zeer veel privacy en zongenot. Achter in de tuin bevindt zich een vrijstaande 

houten berging met overkapping waar u heerlijk tot in de late uurtjes buiten kunt zitten. 





Parkfaciliteiten o.a.: 


- Schitterend gelegen in de natuur 


- Parkeergelegenheid op eigen terrein


- Buitenzwembad (100m²) 


- Speeltuin 


- Dagelijks geopende receptie 


- Kantine aanwezig
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Bijzonderheden: 





- Verwarming en warmwatervoorziening d.m.v. c.v.ketel; 


- Het chalet is volledig geïsoleerd; 


- Het chalet is onderhoudsvriendelijk uitgevoerd.


- Het betreft een appartementsrecht; 


- Parkkosten bedragen voor VVE "De Oude Boomgaard” € 93,50 per maand. Deze kosten worden betaald voor de 

onderhoud van het park en afvalbijdrage; 


- Inschrijven bij de gemeente Langedijk is mogelijk; 


- Permanente bewoning is mogelijk, vergunning is aanwezig!
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Kadastrale kaart
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Locatie



provincialeweg5 b-248.nl

Provincialeweg 5 B-248, Oudkarspel

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!

Bekijk deze woning online!



interesse
in deze mooie woning?
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