
Tussenwoning 
in aanbouw

ZEEWOLDE
Kokkelhof 22

Vraagprijs

€ 475.000,- k.k.

0342-404700 | makelaar@hardeveld.nl

www.hardeveld.nl



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

2023




Soort:


eengezinswoning




kamers:

5




Inhoud:

545 m³




Woonoppervlakte:


142 m²




Perceeloppervlakte:

175 m²




Overige inpandige ruimte:


8 m²




Gebouwgebonden buitenruimte:

-




Externe bergruimte:

-




Energielabel

-



Omschrijving
Aangeboden wordt deze in aanbouw zijnde tussenwoning met een fantastisch uitzicht over het 
water en een eigen aanlegsteiger. Vanaf uw eigen steiger kunt u via de sluis vrij uitvaren naar 
het Wolderwijd. De woningen van Type B (bouwnummer 11) zijn drielaags opgebouwd, waarbij 
er op de begane grond een heerlijk ruime woonkeuken is gesitueerd. Vanuit hier heeft u 
toegang tot de zonnige tuin met een eigen aanlegsteiger van maar liefst 9 meter. De 
woonkamer bevindt zich op de eerste verdieping, waar u kunt genieten van een fenomenaal 
uitzicht over het water. Op de verdiepingen zijn 3 slaapkamers aanwezig.




Wat het zo mogelijk nog beter maakt is de kamerbrede pui die u volledig open kunt schuiven. Zo 
haalt u buiten eenvoudig naar binnen. Daarnaast heeft dit type woning een ruime achtertuin op 
het zuiden, vingersteiger en een eigen parkeerplek in de voortuin. Alles is gericht op maximaal 
woonplezier. De woning wordt gasloos gebouwd, beschikt over stadsverwarming, en is 
hoogwaardig geïsoleerd. Op het dak worden zonnepanelen geplaatst.




Ook op basis van duurzaamheid voldoet deze woning aan de laatste bouweisen en is daarmee 
toekomstbestendig. Er is sprake van volledige isolatie waarbij gebruik gemaakt is van 
hoogwaardige materialen. Verwarming zal plaatsvinden middels stadsverwarming, waardoor de 
woning gasloos is. Uiteraard is het pand ook voorzien van zonnepanelen (11 stuks). 




De woning wordt zonder keuken en sanitaire voorzieningen geleverd. Dit geeft u de 
mogelijkheid de woning geheel naar eigen inzicht af te werken. Uniek is het plan deelmobiliteit 
waarbij u gebruik kunt maken van 2 elektrische auto's, 2 elektrische scooters en 2 elektrische 
bakfietsen.  




De woning is momenteel in aanbouw, de verwachte oplevering is *begin mei 2023. 




Kenmerken

- watersportmogelijkheden aan huis

- eigen ligplaats aan open vaarwater

- woonoppervlakte: ca. 142 m²

- perceeloppervlakte: 175 m²

- ligging: zuiden

- ruime, lichte woonkamer met spectaculair uitzicht en pui die over de hele breedte open kan vrij 
in te delen ruime tuinkamer op de begane grond

- eigen parkeerplek

- Verwarming en warm water middels collectieve warmte/koude voorziening

- Geheel v.v. vloerverwarming met stadsverwarming

- v.v. 11 zonnepanelen

- Aan de achterzijde zijn alle raampartijen voorzien van zonwering (screen), op de begane grond 
is een knikarm zonnescherm

- In afwijking op de plattegronden zijn er 3 slaapkamers aanwezig i.p.v. 2

- Diverse meerwerkopties van toepassing zoals inbouwspotjes, loze leidingen, gesloten 
trapopgang en vorstvrije buitenkraan






Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Heeft u 

interesse?

Broeksteeg 3

6741 JT Lunteren




0342-404700

makelaar@hardeveld.nl

www.hardeveld.nl


