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Adres gegevens
Onbekend
Bonhagen k4
9331TG Norg

Vraagprijs: € 269500 Kosten Koper
Bouwjaar: 1972
Aantal kamers: 3
Woon oppervlakte: 63m²
Inhoud: 180 m³
Perceel: 180 m²
Type Woning: Tussenwoning
Bonhagen K 4, 9331 TG Norg
Schitterend gelegen vrijstaande bungalow met zonneterras op het zuidwesten en vrijstaande houten carport op in
totaal 1298 m2 eigen grond. De woning is gelegen aan de rand van bosgebied "Bonhagen", met o.a. uitzicht op
pad en landerijen, vlakbij het centrum van Norg. Op het perceel ligt een verhard, rondgaand pad, waardoor de Lvormige carport van twee zijden bereikbaar is. Er zijn direkte uitrijmogelijkheden vanaf het perceel voor paardrijden.
Indeling: entree met keukenblok, badkamer ( 1,15 x 2,40 m) met douchehoek, toilet en wasmachineaansluiting,
woonkamer met grote schuifpui ( ca. 25 m2) met bijkamer (ca. 5 m2) en gaskachel,
slaapkamer 1 ( ca. 3 x 2,5 m) met vaste kast, slaapkamer 3 ( ca. 2,2 x 2,2 m) . In de woonkamer is een vlizoluik
naar bekruipbare vliering.
De woning heeft aluminium dakpanprofielplaten als onderhoudsvrije buitenafwerking. Naast de bungalow staat
een houten carport met zadeldak en elektriciteit ( ca. 55 m2).
Het prachtige perceel met authentieke houtwal heeft een oppervlakte van 1131 m2. Bij koop verkrijgt met het recht
op het 1/20 ste onverdeeld aandeel in het tegenovergelegen speelterrein (1564 m2) en het 1/20 ste aandeel in
een nabijgelegen weg ( 1790 m2). De wanden en plafond zijn geïsoleerd. De bungalow staat een halve meter
boven het maaiveld op een terras van ca. 220 m2.

Klik hier om het huis op de site te bekijken.
(http://www.jouw-huis.nl/provincies/Drenthe/9.html)
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