
Koele 2, Appelscha
www.koele2.nl

€ 325.000 k.k.



Op een rustige locatie en nabij Nationaal Park het Drents-Friese Wold gelegen recent gemoderniseerde
VRIJSTAANDE RECREATIEWONING op een ruime kavel van maar liefst 798 m² eigen grond. Bouwjaar 2006,
in 2021 gerenoveerd met o.a. een nieuwe luxe keuken, vernieuwde badkamers en toilet.
Slaap- en badkamer op de begane grond!!

Indeling:
Entree met hal en vide, meterkast, toilet met fontein, heerlijke tuingerichte living met openslaande
tuindeuren naar het terras, half open keuken (2021) met alle inbouwapparatuur (vaatwasser,
inductiekookplaat, wasemkap, oven, Quooker, koelkast en een vriezer), ruime bijkeuken met buitendeur en
witgoedaansluitingen, masterbedroom met openslaande tuindeuren en een privé badkamer voorzien van
een inloopdouche, toilet en dubbel wastafelmeubel.

Op de verdieping zijn een overloop/vide met inloopkast, een CV-/bergruimte, twee zeer royale
slaapkamers met hoogtewerking en een gasten badkamer voorzien van een dakraam, douche, toilet en
een wastafelmeubel aanwezig.

Deze leuke rietgedekte woning is o.a. voorzien van PVC vloeren, stoffering en een smaakvolle inrichting.



De woning wordt omgeven door een fraai aangelegde tuin met ruime parkeermogelijkheden aan de
voorzijde en een heerlijk besloten en diepe achtertuin die grenst aan een bosperceel aan de achterzijde.
Het royale zonneterras, een prachtige vijver en het vrije uitzicht over landerijen en boswallen completeren
het geheel.

De ligging is uniek te noemen. Aan een rustige weg, naast de golfbaan in een prachtige bosrijke omgeving
en met natuurlijk Nationaal Park Drents Friese Wold op loopafstand gelegen. Wat wil je nog meer,
recreëren in optima forma!!

Kortom een prachtige stijlvolle woning op een geweldige locatie en ... je kunt er zo in!!!



Overdracht

Vraagprijs € 325.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, Vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2006
Specifiek Gestoffeerd en gemeubileerd
Soort dak Zadeldak bedekt met Pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 126 m2

Perceeloppervlakte 798 m2

Inhoud 458 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 2 badkamers en 3 aparte toiletten

Badkamervoorzieningen 2 toiletten, 2 douches, 1 dubbele wastafel en 2
wastafelmeubels

Aantal woonlagen 2 woonlagen
Voorzieningen Tv kabel en dakraam

Energie

Definitief energielabel B

Isolatie Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie en dubbel
glas

Verwarming Cv ketel
Warm water Cv ketel
Type ketel Combiketel gas gestookt uit 2006, eigendom

Kadastrale gegevens

Makkinga L 602
Oppervlakte 798 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan bosrand, aan rustige weg, vrij uitzicht en in
bosrijke omgeving

Tuin Tuin rondom en zonneterras



Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  

 



 

 

  

  



 



Locatie



Kadastrale kaart



Kadastraal bericht



Energielabel



Plattegrond





Vragenlijst
























