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Op recreatiepark "Nieuw Boijl" nabij nationaal park "Drents Friesche Wold" gelegen, NIEUW
GEREALISEERDE VRIJSTAANDE recreatiewoning op een mooie kavel van maar liefst 451 m² eigen grond.
Bouwjaar 2021 en volledig geïsoleerd dus lage energielasten en weinig onderhoud!!

Indeling: Ruime hal/entree met witgoed aansluitingen en meterkast, modern toilet met fontein, luxe
badkamer voorzien van inloopdouche en een wastafelmeubel, gezellige ruime woonkamer met
hoogtewerking en tuindeur naar het terras, moderne keuken (2022) (voorzien van de navolgende
inbouwapparatuur: 4-pits inductiekookplaat, afzuigkap, koelkast, combi magnetron en een vaatwasser) en
2 slaapkamers.

Deze rustig in het park gelegen keurige en comfortabele woning is recent gebouwd (2021) en is natuurlijk
volledig geïsoleerd. Rondom de woning ligt een royale tuin met meerdere terrassen. Aan de voorzijde is
een keurig aangelegde oprit waar u kunt parkeren op eigen terrein.

Kortom een zeer fraai gelegen onderhoudsarme woning waarvan u optimaal kunt genieten!!

Bijzonderheden:



- Geheel voorzien van vloerverwarming.
- Bouwjaar 2021 dus onderhoudsvrij.
- Parkeren op eigen terrein is mogelijk.
- Lage parklasten (€325,-- per jaar).
- De woning wordt verkocht zoals gezien.
- Het hele jaar door genieten en recreëren!

Wordt de eerste bewoner van deze prachtige recreatiebungalow op een kleinschalig parkje nabij het
Nationaal Park!
Belangstelling? Maak een afspraak wij leiden u graag rond!!!



Overdracht

Vraagprijs € 225.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Bungalow, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2021
Soort dak Zadeldak bedekt met metaal

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 64 m2

Perceeloppervlakte 451 m2

Inhoud 312 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 vloerverwarming en 1
wastafelmeubel

Aantal woonlagen 2 woonlagen
Voorzieningen Mechanische ventilatie

Energie

Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel en vloerverwarming geheel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel gas gestookt uit 2021, eigendom

Kadastrale gegevens

Noordwolde P 1092 Resultaat
Oppervlakte Noordwolde P 1092 451 m2

Omvang Noordwolde P 1092 Geheel perceel
Eigendomssituatie Noordwolde P 1092 Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving, open ligging
en vrij uitzicht

Tuin Tuin rondom



Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren



 

 

 

 



 

 

 

 



 

  

 



Locatie



Kadastrale kaart



Kadastraal bericht



Plattegrond



Vragenlijst

















Praktische informatie Recreatiepark Nieuw Boijl














