Wijmerts 37
Zwolle
€ 325.000,= k.k.

Woonkamer
De royale, lichte woonkamer met semi-open keuken beschikt over een laminaat vloer in
tegellook.

Entree
Deze ruime, uitgebouwde hoekwoning met voortuin, achtertuin en berging, is gelegen in de groenrijke woonwijk Aa-landen.
U komt de woning binnen via de ruime entree met modern toilet, meterkast, provisieruimte
en geeft toegang tot de woonkamer, keuken en bijkeuken.

Eetruimte
De woonkamer biedt ruimte aan een fijne zithoek en biedt eveneens voldoende ruimte
voor het plaatsen van een eetkamertafel. Middels de fraaie schuifpui is er toegang tot de
achtertuin.

Open keuken & bijkeuken
De keuken bestaat uit een kookeiland en een hoek-indeling. Uiteraard is de keuken voorzien
van diverse inbouwapparatuur zoals een 5-pits kookplaat, afzuigkap, koelkast-/ vriescombinatie en vaatwasmachine.
Vanuit de keuken bereikt u de gemoderniseerde bijkeuken welke is voorzien van een handig
aanrecht met een extra koelkast en ruimte voor zowel de wasmachine als wasdroger op
hoogte.

Slaapkamer
1e verdieping

De overloop geeft toegang tot 3 goed bemeten slaapkamers en de badkamer.

Slaapkamers
1e verdieping

Slaapkamer
2e verdieping

Middels een vaste trap bereikt u de voorzolder met een wasmachine-aansluiting en toegang
tot de ruime 4e slaapkamer.

Badkamer
1e verdieping

De moderne badkamer beschikt over een inloopdouche, tweede toilet en een luxe wastafel
met wastafelmeubel.

Tuin
De zonnige tuin is gelegen op het oosten en beschikt over een achterom. In de tuin is een
houten berging van 8m2 aanwezig.

Omgeving
De woning heeft een groenrijke ligging in de wijk Aa-landen, op korte afstand gelegen
van de Wijde Aa, het winkelcentrum ‘De Dobbe’ en diverse uitvalswegen. Kenmerkend voor
de Aa-Landen is haar rustige, populaire en kindvriendelijke wijk. Opvallend in de wijk is de
hoeveelheid groen, water, de vele speeltuinen en de aanwezigheid van diverse (sport-)
verenigingen en winkels. Bovendien is er veel parkeergelegenheid in de directe omgeving
aanwezig.

Plattegronden
begane grond

Plattegronden
eerste en tweede verdieping

Kenmerken

Kadastrale kaart

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

: 1971-1980
: Circa 114m²
: Circa 1m²
: Circa 8m²
: Circa 409m³
: 170m²
: 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Type woning
Type berging
Type parkeergelegenheid
Ligging achtertuin
Achterom aanwezig

: Eindwoning
: Aangebouwd hout
: Openbaar parkeren
: Noordoost
: Ja

Isolatievormen
Soort verwarming
Type / bouwjaar
Warm water installatie

: Dakisolatie, muurisolatie en dubbel glas
: Centrale verwarming
: Nefit / 2019
: CV-installatie

Energielabel

:D

Binnenonderhoud
Buitenonderhoud

: Goed
: Goed

Bijzonderheden

: Ouderdomsclausule en asbestclausule van
toepassing

Vraagprijs

: € 325.000,-- 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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