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CONCOURSLAAN 14
DRONTEN

   



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
99 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
439 m²

INHOUD
440 m³

BOUWJAAR
1991

ENERGIELABEL
B



KADASTRALE KAART





OMSCHRIJVING

Kenmerken:
 
Souterrain: 

Bouwjaar     1991
 Vanuit de hal is via een halfhoge trap de 
Perceeloppervlakte     439 m²
 benedenverdieping te bereiken. De ruime overloop 
Woonoppervlakte    99 m² 
 geeft de mogelijkheid om een extra werkplek te creëren. 
Inpandige bergruimte:    20 m²   
 Onder de trap bevindt zich de technische ruimte met de 
Gebouw gebonden buitenruimte 4 m²   
 opstelling van de cv-ketel, unit voor hete lucht 
Inhoud     440 m³  
 verwarming en extra bergruimte.

Energielabel:    B
 De ruime ouderslaapkamer ligt aan de voorzijde van de 


 woning, de andere 2 slaapkamers aan de achterzijde. De 
In de groene woonwijk “de Manege”, op loopafstand inpandige badkamer is voorzien van een inloopdouche, 
van het Van Veldhuizenbos staat deze speelse split- 2e toilet, een wastafelmeubel en de wasmachine 
level woning met aangebouwde garage. De woning aansluiting. 

heeft 3 slaapkamers en een flinke zonnige tuin op 

het zuiden. Scholen en het Van Veldhuizenbos liggen 
Bijzonderheden:

om de hoek, winkels en het gezondheidscentrum 

Dronten-Zuid liggen op korte fietsafstand.
 •	Speels ingedeelde split-level woning.




 •	Tuingerichte woonkamer met schuifpui, 


Indeling
 •	Zonnige, ruime achtertuin op het zuiden, 


Begane grond:
 •	Garage met ruime oprit,


Via de entree toegang tot de hal met garderobe, •	Scholen en van Veldhuizenbos om de hoek,

meterkast,  toilet en doorgang naar de garage. Vanuit •	Winkels en gezondheidscentrum liggen op korte 
de hal gaat een halfhoge trap naar de hoger gelegen fietsafstand,

woonverdieping.  De tuingerichte woonkamer is 

heerlijk licht door de grote raampartijen en de Deze informatie is door ons met de nodige 
schuifpui die naar de tuin leidt. Door het schuin zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter 
oplopende plafond met ramen heb je hier een geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige 
mooie lichtinval. 
 onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de 
Aan de voorzijde van de woning bevindt zich de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en 
eetkamer met aansluitend de open hoekkeuken. oppervlakten zijn indicatief.

Deze is voorzien van een koelkast met daarboven 

een combimagnetron,  4-pits gaskookplaat, oven, 

spoelbak met mengkraan, vaatwasser, vriezer met 4 

lades en voldoende bergruimte in de kasten en 

lades. 
 

De zonnige achtertuin ligt op het zuiden en is 

ingericht met een groot terras, een gazon en borders 

met vaste planten, struiken en bomen. 
 

De garage is voorzien van een loopdeur naar de tuin 

en een kanteldeur naar de oprit. Een extra vliering in 

de garage zorgt voor veel bergruimte. Op de oprit is 

voldoende plek om twee auto’s te parkeren.
 



 


 


 


 


 




















PLATTEGROND



PLATTEGROND



HEEFT U INTERESSE 

IN DEZE WONING?

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!
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