
Gruitmeesterslaan 119
Zwolle
€ 335.000,= k.k.



Entree
Op een aantrekkelijke en centrale locatie in de wijk Zwolle-Zuid staat deze ruime een- 
gezinswoning met voor- en achtertuin. Het huis is gelegen op een kavel van 164m².

De indeling van het woonhuis start op de begane grond waar via de entree de hal met 
meterkast, toiletruimte en trapopgang naar de verdiepingen is te bereiken. Vanuit de hal is 
er eveneens toegang tot de woonkamer en keuken.

Woonkamer
De woonkamer is ruim van formaat waardoor er ruimte is voor een fijne zithoek evenals het 
plaatsen van een eetkamertafel. Centraal in de woonkamer bevindt zich een praktische 
trapkast. 



De keuken is voorzien van een eenvoudige keukenopstelling en biedt eveneens toegang tot 
de achtertuin.

Woonkeuken
Door de aanwezige raampartijen in zowel de voor- als achtergevel is de woonkamer heer-
lijk licht. De loopdeur biedt toegang tot de achtertuin.

Keuken



Op de eerste verdieping bevindt zich 
de overloop met toegang tot 3 slaap- 
kamers en de badkamer. De slaapka-
mers hebben allen een prettig en bruik-
baar formaat.

Slaapkamer
1e verdieping

Slaapkamers
1e verdieping



De badkamer is voorzien van een eenvoudige inrichting en beschikt over een douchegele-
genheid, wastafel en een tweede toilet.

Middels een vaste trap is de tweede verdieping bereikbaar. Hier bevindt zich de overloop 
met cv-ketel opstelling en biedt toegang tot de 4de ruime slaapkamer. De slaapkamer 
beschikt over een groot dakraam die voor prettig daglicht zorgt.

Badkamer
1e verdieping

Voorzolder en slaapkamer
2e verdieping



Tuin
De royale achtertuin is aangelegd met 
sierbestrating en diverse beplanting. 
Achterin de tuin bevindt zich een grote 
schuur en een achterom.

Straatbeeld & omgeving
Het huis heeft een gunstige ligging in de wijk waardoor het NS station, uitvalswegen en de 
binnenstad van Zwolle snel te bereiken zijn. Daarnaast zijn er in de buurt volop voorzie-
ningen aanwezig zoals scholen, winkelcentra en sportvoorzieningen.



Plattegronden
begane grond en berging

Plattegronden
eerste en tweede verdieping



Kenmerken

Bouwjaar	 :	1980
Woonoppervlakte	 :	Circa	107m²
Externe	bergruimte	 :	Circa	6m²
Inhoud	woning		 :	Circa	370m³
Perceeloppervlakte		 :	164m²
Aantal	kamers		 :	5	(waarvan	4	slaapkamers)

Type	woning		 :	Tussenwoning
Type	berging	 :	Vrijstaand	hout
Ligging	achtertuin		 :	Noordwest
Achterom	aanwezig	 :	Ja

Isolatievormen		 :	Dakisolatie,	muurisolatie	en	dubbel	glas
Soort	verwarming		 :	Centrale	verwarming	
Type	/	bouwjaar		 :	Intergas	/	2010
Warm	water	installatie		 :	Cv-installatie

Energielabel	 :	A
Energiebesparende	voorzieningen	 :	10	zonnepanelen
Projectnotaris	 :	DuretTrip	Notarissen

Binnenonderhoud	 :	Redelijk	tot	goed
Buitenonderhoud		 :	Redelijk	tot	goed

Anti-speculatiebeding	 :	van	toepassing	voor	de	eerste	3	jaar
Zelfbewoningsplicht	 :	van	toepassing	met	een	looptijd	van	5	jaar

Bijzonderheden	 :		Ouderdomsclausule,	asbestclausule	en	
niet-zelfbewoningsclausule	van	toepassing

Vraagprijs		 :	€	335.000,--	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.

Kadastrale kaart
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