Ruusbroecstraat 195
Zwolle
€ 200.000,= k.k.

Entree

In de gehele
bungalow (m.u.v.

Op een ruim opgezette locatie, omgeven door veel groen, staat deze compacte bungalow
van 65m² woonoppervlakte met een centrale ligging (wijk Diezerpoort) en veel privacy en

berging) is een

lichtinval!
De bungalow heeft een compacte indeling en is voorzien van een voor- en achteruin en

nette laminaatvloer

inpandige berging.

aangebracht.

U betreedt de bungalow middels de hal. Hier bevindt zich de toegang tot de meterkast,
keuken, woonkamer, toilet, slaapkamer, badkamer en inpandige berging.

Woonkamer
De ruime woonkamer beschikt over een laminaat vloer en veel daglicht door de vele
raampartijen. Er is een mogelijkheid om de grote woonkamer aan de achterzijde te splitsen
in woonkamer en slaapkamer. De tuindeur aan achterzijde van de woonkamer biedt
toegang tot de tuin.

Keuken
De keuken bevindt zich aan de voorzijde van de woning en is eenvoudig opgezet en is
voorzien van een inductie kookplaat en afzuigkap.

De grote
raampartijen
zorgen hier
voor veel
lichtinval.

Slaapkamer en badkamer
De slaapkamer bevindt zich aan de achterzijde van de bungalow en biedt fraai zicht over
een grote groenstrook. De badkamer is in dezelfde stijl als het toilet. Deze is voorzien van
een doucheruimte, wastafelmeubel en een elektrische heater.
Naast de slaapkamer bevindt zich de inpandige berging van ca. 7,5 m² die toegang biedt tot
de achtertuin. In de berging bevindt zich de aansluiting voor de wasmachine en de droger.

Tuin
De achtertuin heeft een
gunstige zonligging (ZuidOost) en is ingericht met
terrastegels en beplanting.

Diverse voorzieningen
en uitvalswegen zijn ook
nabijgelegen.

De achtergevel van de woning is voorzien
van een zonnewering.

Straatbeeld
Dankzij de centrale ligging heeft u op korte afstand diverse winkels, supermarkten en
winkelcentra. Het park de Hogenkamp en Dierenweide Dieze zijn op loopafstand gelegen.
Daarnaast is de historische binnenstad op een fietsafstand van 5 minuten.

Plattegrond
begane grond

Omgeving

Kenmerken

Kadastrale kaart

Bouwjaar
Woonoppervlakte
Inhoud woning
Perceeloppervlakte
Aantal kamers

: 1961
: Circa 65m²
: Circa 234m³
: 149m²
: 2 (waarvan 1 slaapkamers)

Type woning
Type berging
Ligging achtertuin
Achterom aanwezig

: Bungalow
: Inpandige berging
: Zuidoost
: Ja

Isolatievormen
Soort verwarming
Type CV-ketel
Warm water installatie

: Dubbel glas
: Centrale verwarming
: Intergas
: CV-installatie

Binnenonderhoud
Buitenonderhoud

: Redelijk tot goed
: Redelijk tot goed

Bijzonderheden

: Ouderdomsclausule, asbestclausule en
niet-zelfbewoningsclausule van toepassing

Vraagprijs

: € 200.000,-- 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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