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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 1964
Soort: BUNGALOW

Kamers: 3
Inhoud: 480m³

Woonoppervlakte: 146 m²
Perceeloppervlakte: 782m²

Overige inpandige ruimte: 8 m²
Gebouwgebonden buitenruimte: -

Externe bergruimte: -
Verwarming: cvketel

Isolatie: spouwmuur, largelydoubleglazing



Omschrijving
Aan de Dennenlaan, gelegen in het bosrijke gebied in Ommen-Zuid staat deze 
vrijstaande woning. Een moderne jaren '70 woning met een chique tintje.

Wie kent deze toplocatie in Ommen nou niet? Drie fietsminuten van het station en 
zeven minuten van het centrum. 






Begane grond:

Entree, hal met modern toilet, meterkast en doorgang naar eetkamer en aparte keuken. 

een Barletti keuken (2017), afgewerkt met zwart glazen deuren, is voorzien van 
diepvries, koelkast, combi-magnetron, wijn klimaatkast, originele Quooker, vaatwasser, 
vijf-pits keramische kookplaat, design afzuigkap.




De eetkamer met aangrenzend de grote woonkamer, beschikt over een houtkachel en 
opslaande deuren naar het terras. 

Vanuit de eetkamer loop je tevens naar de moderne badkamer, slaapkamer en kelder 
met kleedruimte, schoenenkamer, een plek voor het witgoed en een doorgang naar de 
schuur/garage met deuren naar buiten. 




De badkamer is voorzien van douche, toilet, bidet én een dubbele wastafel. 






Verdieping:

Vaste trap naar overloop met zitgedeelte en slaapkamer. 




Tuin:

Een modern ingerichte tuin met rondom mooie tuinverlichting. Een elektrische poort, 
mooie spiegelvijvers en gelegen in een bosrijk gebied. 




Bijzonderheden:

- Er liggen 14 zonnepanelen op het dak. 

- De woning heeft een alarminstallatie.

- Diverse ramen zijn vervangen voor HR++ glas. 

- De slaapkamers zijn voorzien van coax aansluiting. 




In 2017 zijn er verschillende werkzaamheden verricht. 

- Elektrische poort

- Schilderwerk buiten

- Nieuwe Barletti keuken geplaatst met Miele apparatuur en Quooker.

- Er is een kleedkamer in de kelder gerealiseerd. 
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Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



































Interesse?

Vrijthof 4

7731 CN Ommen




0529-451032


info@fokkemakelaardij.nl

fokkemakelaardij.nl


