Tinbergenlaan 24
Zwolle
€ 839.000,= k.k.

Woonkamer
De royale en sfeervolle woonkamer
is aan de voorzijde van de woning
gelegen en beschikt over een optimale lichtinval door de aanwezige
raampartijen.

Entree
Op een fantastische plek in
de wijk ‘Berkum’, direct gelegen aan de ‘Vechtdijk’ staat
deze moderne vrijstaande
villa met vrij uitzicht, tuin
rondom, tuinhuis en parkeren
op eigen terrein. Uniek aan
het woonhuis is de prachtige
vrije ligging op een riante
kavel van maar liefst 656 m².
Zowel vanuit het woonhuis
als de achtertuin is er vrij
uitzicht op het water en de
Vechtdijk.
Op de begane grond bevindt zich de entree, ruime hal met meterkast, trapopgang en
toegang tot de inpandige berging, het toilet, wasruimte, werkkamer, woonkamer en
eetkamer met openkeuken.

Keuken
De open keuken is voorzien van een moderne en luxe keukeninrichting en is beschikt over
diverse inbouwapparatuur zoals een inductie kookplaat, afzuigkap, magnetron, koelkast,
koffiezetapparaat en vaatwasser. Naast de keuken bevindt zich de praktische bergkast
met voldoende bergruimte en CV-ketel opstelling.

Eetkamer
Vanuit de woonkamer bereikt u de eetkamer die ruimte biedt voor het plaatsen van een
grote eetkamertafel. De eetkamer beschikt daarnaast over 2 schuifpuien die beide toegang
geven tot de achtertuin.

Zithoek
Door de praktische indeling
van dit woonhuis is er aan
de achterzijde ruimte voor
nog een extra zithoek. Deze
heerlijke zithoek kijkt uit op
de verzorgde achtertuin met
een prachtige vrije ligging.

Werkkamer/ Wasruimte
Vanuit de hal zijn de werkkamer en wasruimte bereikbaar. De werkkamer is verbonden met
de woonkamer en is af te sluiten middels de aanwezige schuifdeur. De wasruimte beschikt
over aansluitingen voor de wasapparatuur en biedt eveneens over voldoende bergruimte.

Slaapkamers
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Tuin
De royale tuin rondom is
verzorgd en sfeervol aangelegd. Zo is de tuin voorzien van sierbestrating, een
gazon, diverse beplanting,
meerdere terrassen en tuinhuis (2020). Een heerlijke plek
waar u kunt genieten van de
zon, het prachtige uitzicht en
van de rust en privacy.

De historische binnenstad van Zwolle
en diverse uitvalswegen zijn eveneens
op korte afstand bereikbaar.

Straatbeeld
De wijk Berkum is een groen en ruim opgezette wijk aan de rand van Zwolle. Zo wandelt of
fietst u vanuit dit woonhuis zo de natuur in. Verder kent de wijk een diversiteit aan voorzieningen, zoals een winkelplein met meerdere winkels en sportverenigingen.

Plattegronden

Plattegronden

begane grond en berging

eerste en tweede verdieping

Kenmerken

Kadastrale kaart

Bouwjaar
Woonoppervlakte
Overig inpandige ruimte
Externe bergruimte
Inhoud woning
Perceeloppervlakte
Aantal kamers

: 1999
: Circa 193m²
: Circa 18m²
: Circa 7m²
: Circa 844m³
: 656m²
: 7 (waarvan 4 slaapkamers)

Type woning
Type berging
Type tuin
Achterom aanwezig

: Vrijstaande woning
: Inpandig
: Tuin rondom
: Ja

Isolatievormen
Soort verwarming
Type / bouwjaar
Warm water installatie

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

Binnenonderhoud
Buitenonderhoud

: Goed tot uitstekend
: Goed tot uitstekend

Vraagprijs

: € 839.000,-- 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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