Educalaan 11b | Dronten

Deze fijne tussenwoning heeft 3 slaapkamers en een ruime zolderverdieping. Het winkelcentrum van Dronten en openbaar
groen liggen vlakbij. Speelgelegenheden, de haven en de sportvelden liggen om de hoek.
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Eerste verdieping:
Via de trap in de woonkamer kom je op de overloop. Hier vandaan
zijn de 3 slaapkamers en de badkamer te bereiken. Aan de
voorzijde ligt de ruime ouderslaapkamer over de gehele breedte
van de woning. De badkamer is voorzien van een inloopdouche,
een 2e toilet en een wastafel.
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Tweede verdieping:
Via een vaste trap bereik je de ruime 2e verdieping. Hier bevinden
zich de opstelling van de cv-ketel, de mechanische ventilatie en
de aansluitingen voor wasapparatuur. Er is voldoende ruimte om
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• Extra bergruimte door vliering.
vliering.
• Fraaie ligging nabij haven
haven en
en centrum
centrumvan
vanDronten.
Dronten.
• Speelgelegenheden en wandelmogelijkheden
wandelmogelijkhedenom
omde
dehoek.
hoek.
• Aanvaarding op korte termijn
termijn mogelijk
mogelijk
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid
samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid
aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins,
dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en
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Staat uw vraag er

niet bij? Bel ons op

(0321)-31 70 63
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