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TE KOOP - Nederland - Woning
Giethoorn, Jonenweg 5 138

Vraagprijs € 520.000,- k.k.
 (incl. inventaris)

Woonoppervlakte: 100m²

Perceel: 613m²

Badkamer: 1

Slaapkamers: 3

Unieke locatie

Hoogwaardige afwerking

Vrijstaande woning

Verhuurmogelijkheden

Verzorgde tuin
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 Nederland - Woning Giethoorn, Jonenweg 5 138

Dop Makelaars biedt aan: royale vrijstaande recreatievilla 138 type
Wiedenwoning op Waterresort Bodelaeke. Deze recreatievilla is
gelegen op 613m² eigen grond en is prachtig gelegen aan de
buitenkant van het park grenzend aan het natuurgebied De Wieden
(Natura2000). Villa 138 op Waterresort Bodelaeke is ideaal
gesitueerd voor een directe aan- en wegvaarroute. Deze zeer hoog
afgewerkte recreatievilla beschikt over veel luxe en is uitstekend
met de auto en per boot te bereiken. Waterresort Bodelaeke ligt in
het hart van het prachtige Giethoorn en is vlak nabij de meren “De
Belter” en “De Beulaker” gelegen. Iedere watersporter kan op deze
meren zijn geluk niet op! Giethoorn is beter bekend als ‘het Venetië
van het Noorden’ en is gelegen tussen natuurpark De Weerribben
en Wieden.

Giethoorn heeft een supermarkt, diverse restaurants en vele
watersportfaciliteiten. In het nabijgelegen Steenwijk (8 kilometer)
en Meppel (13 kilometer) is een volledige winkel aanbod aanwezig
en zijn er theaters, bioscoop en een ziekenhuis in de omgeving. De
villa kan verhuurd worden door de gespecialiseerde en ervaren
verhuurmaatschappij Waterresort Bodelaeke. Wij kunnen u in
overleg de huidige beheer-/verhuurovereenkomst doen toekomen
met de exacte voorwaarden.

Indeling recreatievilla Waterresort Bodelaeke

Begane grond:
Entree met aansluitend het toilet, vaste trapopgang naar de eerste
verdieping en de doorgang naar de woonkamer. De ruime
woonkamer beschikt over veel lichtinval door de vele en grote
raampartijen. Het buiten en waterrijke gevoel ervaart u hierdoor in
de gehele woning. Aangrenzend bevindt zich de eetkamer met
aansluitend de keuken. De open leefkeuken is voorzien van diverse
inbouwapparatuur zoals een 4-pits gaskookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, combi magnetron en een koelkast. Middels de hal
bereikt u de volledig betegelde badkamer. De badkamer is voorzien
van een wastafel met badkamermeubel en een ligbad met een
hangdouche. Aansluitend bevindt zich de royale slaapkamer.

Eerste verdieping:
Overloop met aansluitend een toilet en twee ruime slaapkamers,
waarvan 1 slaapkamer vrij uitzicht biedt over het vaarwater. 

Bergzolder:
Middels de vlizotrap bereikt u de ruime bergzolder.
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 Nederland - Woning Giethoorn, Jonenweg 5 138

Tuin:
Zowel de woonkamer alsmede de eetkamer bieden u toegang tot
de prachtig onderhouden tuin met het knusse terras door middel
van de openslaande deuren. Dit geeft u direct doorgang naar het
heerlijke terras en vaarwater. De verzorgde tuin is gesitueerd op
het zuiden met een fenomenaal weids uitzicht over het groene,
beschermde natuurgebied. In de tuin beschikt u over een riant
terras met aangrenzend een eigen aanlegsteiger met een
boothelling en een zwemtrap. De tuin is volledig kindvriendelijk
gemaakt door de tuin rondom van hekken te voorzien om
valpartijen in het water te voorkomen. U geniet hier van de zon en
het waterrijke gevoel. Aan de voorzijde van de woning is een
berging gelegen. De aangebouwde berging is voorzien van de
installaties en de wasmachine- en drogeraansluiting. Overigens
heeft u hier de beschikking over twee parkeerplaatsen aan de
voorkant van de woning.

Deze recreatievilla in Giethoorn is geheel instap- en verhuurklaar! U
bent van harte welkom om deze prachtige watervilla te bezichtigen.
Interesse in deze royale vrijstaande recreatievilla op Waterresort
Bodelaeke? Neem dan gerust contact met ons op.

Bijzonderheden:

Woonoppervlakte 100m² volgens NEN2580 meetrapport;

Perceel 613m², eigen grond met aanlegsteiger en boothelling;

Verkoop inclusief compleet interieur/inventaris;

Prachtig gelegen nabij de mooiste meren van Giethoorn;

Tot in detail afgewerkt en uiterst goed onderhouden woning,
recent in 2018 wit en grijs houtwerk geschilderd;

Aantrekkelijk voor watersporters, natuurliefhebbers en rustzoekers;

Aan diep vaarwater en staande mastroute;

Professionele beheer- en verhuurorganisatie;

Centrale receptie met sfeervol restaurant;

Let op! Geen BTW van toepassing;

Vraagprijs: € 520.000,- k.k. inclusief inventaris.
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DOP MAKELAARS

Dop Makelaars is sinds 1998 binnen Nederland actief met de verkoop van nieuwbouwprojecten,
uitpondprojecten en particuliere woningen. Het betreft hier zowel permanente woningen,
beleggingsobjecten als vakantiewoningen. Met name de expertise in projectmatige verkoop en
het begeleiden van nieuwbouwontwikkelingen maakt ons kantoor onderscheidend in de
vastgoedbranche. U kunt bij Dop Makelaars terecht voor een totaalpakket waarbij wij u kunnen
adviseren en begeleiden met verkoop, aankoop, verhuur, aanhuur, projectmanagement en
vastgoedbeheer.

Maar ook over de grenzen zijn wij actief. Henk Dop, oprichter van Dop Makelaars hierover:
“Alhoewel de buitenlandse markt overeenkomsten vertoont met de Nederlandse, vraagt de
verkoop van (vakantie)woningen in het buitenland toch net weer andere aandachtspunten”.
Geïnteresseerd? Maak dan een vrijblijvende afspraak met onze makelaars en bekijk de
mogelijkheden.

U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Dop Makelaars
Henk Dop
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NL: Hoewel er aan deze brochure, plattegronden, aanvullende verkoopdocumenten en onze website uiterste
zorg is besteed bij de samenstelling, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

GB: Although this brochure, floor plans, additional documents and our website have been compiled with the
greatest possible care, no rights can be derived from its contents.

FR: Cette brochure a été établi avec le plus grand soin. Cependant, nous ne saurions pas être tenus
responsables en cas d`erreur ou omission.

NL: Omdat de informatie in deze verkoopbrochure mogelijk beperkt, verouderd of gewijzigd kan zijn,
adviseren wij u om onze website te raadplegen of contact op te nemen met ons kantoor.

GB: Because the information in this sales brochure could perchance be limited, out of date or modified, we
advise you to consult our website or to contact our office.

FR: Parce que les informations contenues dans cette plaquette de vente pourraient être succinctes, dépassées
ou modifiées, nous vous conseillons de consulter notre site web ou de contacter notre agence.
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