Prunuspark 24
Zwolle
€ 685.000,= k.k.

Entree
In de geliefde wijk ‘Berkum’ staat dit vrijstaande woonhuis met inpandige garage, fraai
aangelegde tuin, tuinhuis en een gunstige zonligging op het zuiden. Het huis staat op een
ruime kavel van 548m2 in de wijk Berkum, is goed onderhouden en beschikt over modern
afwerkingsniveau.
Op de begane grond bevindt zich de entree, ruime hal met trapopgang en toegang tot het
toilet, royale living, woonkeuken, werkkamer en wasruimte.

Woonkamer
De royale living is aan de achterzijde van het woonhuis gesitueerd en kijkt uit op de prachtig
aangelegde tuin. Door de vele raampartijen beschikt de woonkamer over een optimale
lichtinval en is er middels de loopdeur toegang tot de achtertuin.

Woonkamer

Keuken
Vanuit de woonkamer bereikt u de
woonkeuken. De moderne woonkeuken

met

kookeiland

beschikt

over een luxe keukeninrichting met
diverse

inbouwapparatuur

zoals

een gaskookplaat, afzuigkap, koelvriescombinatie, magnetron, stoomoven, quooker en vaatwasser.

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

Slaapkamers
1e verdieping
Overloop met toegang tot 3 ruime slaapkamers, 1 kleine kamer, inloopkast en
badkamer. De slaapkamers hebben allen
een ruim en bruikbaar formaat. Vanuit de
grootste slaapkamer is er toegang tot het
balkon.

Middels een vlizotrap
is de zolder bereikbaar,
hier is voldoende
bergruimte aanwezig.

Badkamer
1e verdieping
De moderne badkamer is geheel betegeld en
voorzien van een jacuzzi, inloopdouche, dubbele
wastafel en een tweede toilet.

Een
eigentijdse
badkamer
en van alle
gemakken
voorzien.

Tuin
De royale tuin heeft een gunstige zonligging op het zuiden en is fraai aangelegd. Zo is de tuin
voorzien van sierbestrating, een gazon en diverse beplanting. De tuin is goed onderhouden
en beschikt over een grondwaterpomp en beregeningsinstallatie.

Tuin
De tuin beschikt over een veranda
met afsluitbaar dak en zijwand,
een ruim tuinhuis met overkapping en er zijn meerdere terrassen
gecreëerd. Een heerlijke plek waar
u kunt genieten van de zon!

Oprit/ garage
Aan de voorzijde van de woning bevindt zich een ruime oprit met mogelijkheid voor het
parkeren van meerdere auto’s.

Plattegronden

Plattegronden

begane grond en berging

eerste en tweede verdieping

Kenmerken

Kadastrale kaart

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

: 1989
: Circa 203m²
: Circa 23m²
: Circa 17m²
: Circa 733m³
: 548m²
: 7 (waarvan 4 slaapkamers)

Type woning
Type berging
Type garage
Ligging achtertuin
Achterom aanwezig

: Vrijstaande woning
: Vrijstaand hout
: Inpandig
: Zuid
: Ja

Isolatievormen
Soort verwarming
Type / bouwjaar
Warm water installatie

: Volledig geïsoleerd
: Centrale verwarming en gedeeltelijk
vloerverwarming
: Intergas / 2017
: CV-installatie

Energielabel

:A

Binnenonderhoud
Buitenonderhoud

: Goed tot uitstekend
: Goed tot uitstekend

Bijzonderheden

: Voorzien van 12 zonnepanelen

Vraagprijs

: € 685.000,-- 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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