Schuilenburgstraat 78
Zwolle
€ 489.500,= k.k.

Woonkamer
De ruime woonkamer beschikt over grote
raampartijen en een schuifpui die voor
een prettig lichtinval zorgen.

De gehele
woonkamer
is voorzien
van een
fraaie
massief
houten
vloer.

Entree
Op een centrale locatie in de wijk Stadshagen
ligt deze uitzonderlijk ruime hoekwoning met
speelse uitbouw, vrijstaande garage en gunstige
zongelegen tuin op het zuidwesten. Het woonhuis
ligt op een kavel van maar liefst 256m² en kenmerkt
zich door de verrassende leefruimte.
Op de begane grond bevindt zich de entree, hal
met meterkast, trapopgang en toegang tot de
toiletruimte, woonkamer en woonkeuken. De
toiletruimte is voorzien van een hangend toilet en
fonteintje.

Woonkamer

Woonkeuken
De huidige eigenaren hebben de woning in 2015 laten uitbouwen waardoor er een sfeervolle
woonkeuken is ontstaan. Doordat in het ontwerp voor grote raampartijen is gekozen, is
ook hier de lichtinval fantastisch! De keuken is in een hoekopstelling geplaatst en voorzien
van diverse inbouwapparatuur zoals een gaskookplaat, afzuigkap, combi-oven, koel-/
vries combinatie en een vaatwasmachine. Bovendien is de tuin ook vanuit deze ruimte
toegankelijk middels een tuindeur.

Woonkeuken
Er is voldoende ruimte voor het plaatsen van een
grote eetkamertafel.

Bijkeuken
Vanuit de woonkeuken is tevens de
praktische bijkeuken bereikbaar
welke eveneens via de entree van
de woning te bereiken is.

De bijkeuken
beschikt over veel
opbergruimte.

Slaapkamer
1e verdieping

Overloop met toegang tot 3 ruime slaapkamers en de badkamer.
De slaapkamers hebben allen een mooi formaat.

De masterbedroom
is voorzien
van een
ruime walkin-closet.

Slaapkamer
1e verdieping

Slaapkamer
1e verdieping

Badkamer
1e verdieping

De moderne badkamer is geheel betegeld in een moderne
kleurstelling en is voorzien van
een
een

ligbad,

inloopdouche,

wastafelmeubel,

design

radiator, een tweede toilet én
beschikt eveneens over vloerverwarming.

Slaapkamer
2e verdieping

Overloop met toegang tot nog eens 2 slaapkamers en een wasruimte. De slaapkamers
beschikken beide over een dakraam.

Vanaf de overloop
bereikt u de vliering met
extra bergruimte.

Tuin
De royale achtertuin heeft een zeer gunstige zonligging op het westen. De tuin is onderhoudsvriendelijk aangelegd met sierbestrating, een gazon en diverse beplanting.

Tuin
Daarnaast bevindt zich achterin de tuin de vrijstaande garage. De garage wordt momenteel gebruikt als berg- en fietsenstalling maar zou ook weer toegankelijk kunnen worden
gemaakt voor de auto.

Straatbeeld/ Omgeving
De wijk Stadshagen kent een hoog voorzieningenniveau en een goede verbinding met de
binnenstad van Zwolle. Voorzieningen zoals basisscholen, winkels en sportvoorzieningen
liggen op loopafstand van het woonhuis.

Plattegronden

Plattegronden

begane grond en garage

eerste, tweede en derde verdieping

Kenmerken

Kadastrale kaart

Bouwjaar
Woonoppervlakte
Overige inpandige ruimte
Gebouw gebonden buitenruimte
Externe bergruimte
Inhoud woning
Perceeloppervlakte
Aantal kamers

: 2011
: Circa 167m²
: Circa 5m²
: Circa 7m²
: Circa 20m²
: Circa 626m³
: 256m²
: 6 (waarvan 5 slaapkamers)

Type woning
Type berging
Type garage
Ligging achtertuin
Ligging voortuin
Achterom aanwezig

: Hoekwoning
: Inpandig
: Vrijstaand steen
: West
: Oost
: Ja

Isolatievormen
Soort verwarming

Type / bouwjaar
Warm water installatie

: Volledig geïsoleerd
: Centrale verwarming en gedeeltelijk
vloerverwarming (keuken, bijkeuken en
badkamer)
: Intergas / 2011
: CV-installatie

Energielabel

:A

Binnenonderhoud
Buitenonderhoud

: Goed
: Goed

Vraagprijs

: € 489.500,-- kosten koper

Aanvaarding

: in overleg

Deze documentatie is met zorg samengesteld. Mochten er toch onvolkomenheden in voorkomen,
dan kunnen daar geen rechten aan worden ontleend. Indien tot koop wordt overgegaan werkt ons
kantoor met een bankgarantie/waarborgsom van 10% van de koopsom.
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