
GOLFRESIDENTIE 85 - DRONTEN

Vraagprijs € 575.000 k.k.
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KENMERKEN

Woonoppervlakte: 142 m²

Perceel: 605 m²

Badkamers: 1

Slaapkamers: 4

Nabij de golfbaan gelegen 

Hoogwaardige afwerking

Vrijstaande woning

Verzorgde tuin
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Dop Makelaars biedt aan: Golfresidentie 85 te Dronten

Dop Makelaars biedt aan: Golfresidentie 85 te Dronten. 
Deze royale vrijstaande villa is gelegen op het 
Golfresidentie in Dronten. De villa beschikt over 4 royale 
slaapkamers, heeft een sauna en een jacuzzi (beide ter 
overname aangeboden). De gezellige tuin ligt heerlijk 
beschut en is voorzien van meerdere zitjes, waarvan 1 
onder de ruime overkapping. De woning is gelegen nabij 
de golfbaan. Tevens biedt de voortuin genoeg ruimte om 
te parkeren op eigen terrein. U bent hier van alle 
duurzame gemakken voorzien, zoals 21 zonnepanelen 
(2021) welke jaarlijks circa 6.920 kWh opleveren. De 
woning beschikt tevens over energielabel A waardoor u 
hier energieneutraal kan wonen!




Indeling;

Begane grond: entree, toiletruimte met hangend closet en 
fonteintje, meterkast, trapkast, trap naar de eerste 
verdieping en doorgang naar de in lichte kleurstelling 
uitgevoerde woonkamer. De royale woonkamer, voorzien 
van vloerverwarming, met meerdere raampartijen zorgt 
voor veel daglicht. Middels de schuifpui bereikt u het 
terras met overkapping en daar is ook de jacuzzi gelegen, 
zodat u ook op regenachtige dagen heerlijk kunt genieten 
van de jacuzzi en de rust. De woonkamer is ruim opgezet 
en biedt voldoende ruimte voor een grote living en 
eettafel.




De moderne open keuken is bereikbaar vanuit de 
woonkamer en biedt u doorgang naar de bijkeuken. In de 
bijkeuken vindt u de wasmachine- en 
wasdrogeraansluiting en voldoende bergruimte. De 
keuken is hoogwaardig afgewerkt en beschikt over 
diverse inbouwapparatuur van het merk MIELE, een 
combimagnetron, een inbouwkoelkast/vriezer en een 6-
pits gasfornuis. Middels de bijkeuken bereikt u de garage 
waar de sauna zich ook bevindt.




Eerste verdieping: ruime overloop geheel voorzien van 
een prachtige laminaatvloer met aansluitend 3 royale 
slaapkamers, waarvan 1 met balkon, en een ruime 
badkamer. De slaapkamers ontvangen veel daglicht door 
de meerdere raampartijen. De volledig betegelde 
badkamer is voorzien van een wastafel, douchecabine 
met regendouche, ligbad en een tweede toilet.











Tweede verdieping: middels de vaste trap bereikt u de 4e 
slaapkamer. Deze is voorzien van natuurlijk daglicht door 
het grote dakraam. De CV ketel inclusief boilervat (2015) 
bevindt zich op deze verdieping en is keurig weggewerkt.




Tuin: de onder architectuur aangelegde tuin (2021) 
beschikt over veel privacy door de grote en besloten 
achtertuin. De overkapping zorgt ervoor dat u lang kan 
genieten van het buitenleven. Tevens heeft de tuin 
meerdere zitjes zodat u kan kiezen voor een zon-of 
schaduwplek. 




Garage: de ruime inpandige garage is voorzien van een 
thuis wellness (sauna) deze is tevens te bereiken vanuit 
de bijkeuken en de tuin. 




Deze prachtige villa is onderdeel van de Golfresidentie. 
De villa is hierdoor onderdeel van de aanwezige VVE. De 
Golfresidentie biedt een parkachtige omgeving met een 
18-holes A-status golfbaan. U ontvangt voor deze 
prachtige baan ook 2 speelrechten.




Deze villa wilt u niet missen!

U bent van harte welkom om een afspraak te maken met 
een van onze makelaars.
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BIJZONDERHEDEN

 Woonopp. NEN2580 meetrapport 142m² netto, 
175m² bruto

 Bouwjaar 2000
 Perceeloppervlakte 605m²
 Hoogwaardige afwerking en zeer goed onderhouden 

villa
 Geheel betegelde begane vloer is voorzien van 

vloerverwarming
 1ste verdieping voorzien van top down & bottom up 

horren en zonwering (KEJE)
 In 2021 voorzien van 21 nieuwe zonnepanelen

 Zeer ruime en lichte villa op een top locatie
 4 ruime slaapkamers
 Garage
 Parkeren op eigen terrein;
 Verzorgde tuin met o.a. een prachtige en royale 

overkapping
 Gelegen op het exclusieve park 'De Golfresidentie'
 VvE kosten maandelijkse bijdrage € 158,58
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND



20 Dop Makelaars - www.dop.nl

PLATTEGROND
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PLATTEGROND



22 Dop Makelaars - www.dop.nl

LOCATIE OP DE KAART



Welkom bij Dop Makelaars




Dop Makelaars is sinds 1998 (internationaal) actief met de verkoop en verhuur van 
nieuwbouwprojecten, uitpondprojecten en uiteraard particuliere woningen. Het betreft hier 

zowel permanente woningen, beleggingsobjecten als vakantiewoningen. Met name de expertise 
in het projectmatig begeleiden van nieuwbouwontwikkelingen en second home projecten in 

o.a. Nederland, Frankrijk, Duitsland en Italië onderscheidt ons kantoor in de vastgoedbranche.




U kunt bij Dop Makelaars terecht voor een totaalpakket. Graag adviseren en begeleiden wij u 
met de verkoop, de aankoop en het verhuren van onroerend goed. Projectmanagement, 

bouwmanagement en vastgoedbeheer kunnen wij ook voor u verzorgen.




Maar ook over de grenzen zijn wij zeer actief. Henk Dop, oprichter van Dop Makelaars, 
hierover: “Alhoewel de buitenlandse markt overeenkomsten vertoont met de Nederlandse, 

heeft de verkoop van (vakantie)woningen in het buitenland toch iets 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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Heeft u ook verkoopplannen?
Laat het ons weten. Een van onze makelaars komt graag vrijblijvend bij u thuis langs voor 


een waardebepaling van uw woning. Wij adviseren u dan direct over de marktwaarde en bespreken de 

beste verkoopstrategie. Zo weet u direct wat uw mogelijkheden zijn in de huidige woningmarkt. 





Heeft u andere vragen en wilt u met ons overleggen? Maak dan een afspraak bij ons op kantoor of bij 

u thuis. Ons team van vastgoedadviseurs denkt graag met u mee.

Kantoor Lelystad

Parlaan 2, 8241 BG Lelystad


+31 320 264 175 | info@dop.nl

Bij Dop Makelaars kunt u terecht voor:


Aankoopbegeleiding | Verkoopbegeleiding | Verhuurbegeleiding | Renovatie en bouwmanagement


Professioneel vastgoedbeheer | Realisatie beleggingsportefeuille | Projectontwikkeling | Vakantiewoningen

Dop Makelaars - www.dop.nl

Kantoor Amsterdam

Ferdinand Bolstraat 436, 1072 MG 


 Amsterdam +31 20 213 7441 



