Scheppinckmate 7
Zwolle
€ 275.000,= k.k.

Entree
Goed onderhouden en uitgebouwde tussenwoning,
gelegen

aan

een

rustig

woonhofje

aan

de

Scheppinckmate in Zwolle Zuid. Deze woning beschikt
over een voortuin, heerlijk zonnige achtertuin
(zuid-westen) met een stenen schuur, achterom en
bovendien een onlangs geplaatste overkapping.
Op de begane grond bevindt zich de entree, hal met
toilet, meterkast, trapopgang en toegang tot de
ruime woonkamer en dichte keuken.

Woonkamer
De woonkamer is tuingericht en
voorzien van een uitbouw van
maar liefst 2,5 meter diep. De
woonkamer is voorzien van een
massief houten vloer.

Vanuit de woonkamer bereikt u de
moderne overkapping
en de tuin.

Keuken
De keuken is aan de straatzijde van de woning gesitueerd en
bestaat uit een riante hoekopstelling. De keuken is voorzien van
diverse inbouwapparatuur zoals een vaatwasmachine, 4-pits
gaskookplaat, koel-/vries combinatie, oven en afzuigkap.

De keuken
heeft
voldoende
plek om een
eettafel neer
te zetten.

Slaapkamer

1e verdieping

Overloop met toegang tot 3 slaapkamers en een moderne badkamer.

Slaapkamer
1e verdieping

Slaapkamer
1e verdieping

Badkamer
1e verdieping

De badkamer, welke is vergroot door de verbreding van
de dakkapel, is voorzien van
twee wastafels, een ruime
inloopdouche, een tweede
toilet en vloerverwarming.

Slaapkamer
2e verdieping

Via een vaste trap bereikt u de voorzolder die fungeert als was-annex stookruimte met
toegang tot de 4e slaapkamer.
Doordat deze etage in 2005 is voorzien van een vaste trap en dakkapel is hier veel extra
woonruimte gecreëerd.

Tuin
De tuin is gelegen op het zuid-westen
en voorzien van een stenen schuur
(circa 6m2) en achterom. Een leuke
toevoeging is dat u via het achterom
een pleintje met speelvoorzieningen
bereikt.

Omgeving
De Scheppinckmate is onder-

Een ideale plek voor
kinderen om veilig in de
directe buurt te spelen!

deel van de wijk Gerenbroek.
Een

groene

woonomgeving

dichtbij vele wijkvoorzieningen
maar ook op gunstige afstand
van het centrum van Zwolle, NS
station en diverse uitvalswegen.

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

: 1981
: Circa 114m²
: Circa 14m²
: Circa 6m²
: Circa 386m³
: 128m²
: 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Type woning
Type berging
Ligging achtertuin
Achterom aanwezig

: Tussenwoning
: Vrijstaand steen
: Zuidwest
: Ja

Isolatievormen
Soort verwarming
Type / bouwjaar
Warm water installatie

: Dubbel glas
: Centrale verwarming en gedeeltelijk
vloerverwarming
: Vaillant / 2014
: CV-installatie

Binnenonderhoud
Buitenonderhoud

: Goed
: Goed

Bijzonderheden

: Ouderdomsclausule en asbestclausule van
toepassing

Algemeen

: Lidmaatschap ‘Stichting het Pleintje’
betreft € 20,= per jaar

Vraagprijs

: € 275.000,-- 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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