Thuis in Twente

Ploegdijk 2 170
Lochem | € 99.500 k.k.

Ploegdijk 2 170
We zijn begonnen met de verkoop van deze vrijstaande en keurig onderhouden recreatiewoning op
eigen grond, gelegen aan een vijver en omringd door natuurlijk groen. De recreatiewoning biedt
o.a. een eigen naastgelegen oprit, fijne living, 2 slaapkamers en een zonnig terras met volop
privacy. Tevens zijn Hanzesteden Deventer en Zutphen via A1 en N348 uitstekend bereikbaar,
daarnaast is de recreatiewoning nabij natuurterrein en wandelgebied ”het Grote Veld” gelegen,
hoe fijn is dat!
Bent u op zoek naar een recreatiewoning (met goed rendement) gelegen in een prettige groene
omging op het fraaie en net onderhouden EuroParcs resort De Achterhoek met alle bijbehorende
voorzieningen in de directe nabijheid, zoek dan niet verder en neem direct contact met ons op voor
een bezichtigingsafspraak!
Indeling:
Entree, keuken met L-vormig keukenblok voorzien van spoelgelegenheid, 4-pitsgaskookplaat,
afzuigschouw, koelkast met vriesvak en magnetron, daarnaast is er voldoende kastruimte
aanwezig. Aangesloten living met schuifpui naar het achtergelegen terras, 2 slaapkamers met
inbouwkast en een badkamer voorzien van inloopdouche, wastafel met meubel, toilet en een
radiator.
Bijzonderheden:
- Vraagprijs: €104.500,- k.k.
- All-in parkkosten: ca € 5700,- p.j.;
- Recreatiewoning heeft afgelopen jaren een fraai rendement behaalt;
- Bouwjaar: 2015
- Perceeloppervlakte: 171 m2
- Gelegen op eigen grond;
- Het betreft een recreatiewoning, daarmee niet bestemd voor permanente bewoning;
- Verhuur loopt via EuroParcs De Achterhoek;
- Inventaris ter overname;
- Hanzesteden Deventer en Zutphen goed bereikbaar via de A1 en N348;
- Nabij natuurterrein en wandelgebied "het Grote veld”;
- Verwarming geschied middels CV.

Kenmerken
Bouw
Soort woonhuis
Type woning
Bouwjaar

bungalow
vrijstaande woning
2015

Oppervlakten en inhoud
Wonen
Overig inpandige ruimte
Gebouwgebonden buitenruimte
Perceel
Inhoud

40 m²
171 m²
100 m³

Indeling
Aantal kamers
Aantal woonlagen

3

Energie
Energielabel
Isolatie
Verwarming
Warm water
Cv-ketel

c.v.-ketel
c.v.-ketel

Kadastrale gegevens
Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl of ter inzage bij de gemeente.
Adres
Ploegdijk 2 170

Gemeente
Lochem

Postcode, plaats
7241 SC, Lochem

Sectie / perceel
D / 1496

Perceeloppervlakte
171 m²

Locatie in Lochem

Aanvullende diensten
Wat is uw huis waard?
Wilt u uw huis verkopen? Dan is dit hét moment. De lage hypotheekrente en de blijvend
aantrekkende woningmarkt in Twente zorgen voor een ideaal moment om uw huis in de verkoop te
zetten. En bovendien kan uw huis zomaar meer waard zijn dan u denkt. Laat u goed voorlichten en
begin met een vrijblijvende waardebepaling. U weet dan snel wat uw woning waard is en wij
vertellen u meteen over onze persoonlijke aanpak. Onze makelaars komen graag naar u toe om u te
ontmoeten!
Zoekopdracht
Precies in beeld wat je zoekt maar jouw droomwoning nog niet gevonden? Laat dan een gratis
zoekopdracht bij ons achter. Als ingeschreven zoeker wordt u als eerste, vaak zelfs al enkele dagen
voordat het aanbod op Funda komt, geïnformeerd over huizen die bij uw woonwensen passen!

Onafhankelijk hypotheekadvies
Hoe ziet uw financiële situatie eruit? Kunt u de hypotheeklasten dragen, zodat u ook in uw
droomhuis comfortabel kunt blijven leven? Het is verstandig om - nog voordat u huizen gaat
bezichtigen - met een financieel adviseur om tafel te gaan. Zo voorkomt u eventuele teleurstellingen
wanneer u uw droomhuis op het oog heeft. Onze onafhankelijke hypotheekadviseur vertelt u alles
over uw financiële mogelijkheden.
Of het nu gaat om een nieuwe hypotheek, een oversluiting, een overbrugging of een verbouwing,
zelfs voor een Duitse (verhuur)hypotheek kunnen zij de mogelijkheden met u doornemen.
Snelder Zijlstra Hypotheken werkt volgens een vast stappenplan:
- Vrijblijvend oriënterend gesprek en kennismaking
- Advies op maat op basis van uw wensen en mogelijkheden
- Aanvraag hypotheekofferte
- Afwikkeling hypotheekdossier
Uiteraard zullen zij u van tussentijds rente advies voorzien, verzorgen zij de nazorg en blijven zij
gedurende de looptijd van de hypotheek uw aanspreekpunt. Dit alles voor een voordelig all-in tarief
zodat u op voorhand weet waar u aan toe bent, wel zo prettig!

Over ons
Wilt u uw huis verkopen? Of bent u op zoek naar uw nieuwe droomhuis? Maak dan kennis met
Snelder Zijlstra Makelaars, het sterkste makelaarskantoor in Twente. Bij ons krijgt u te maken met
makelaars die oprecht oog hebben voor uw persoonlijke situatie.
Volg ons op social
@snelderzijlstra
@snelderzijlstra
@snelderzijlstramakelaars

Bornsestraat 1-101, Hengelo
hengelo@snelderzijlstra.nl
snelderzijlstra.nl | 074 291 58 40

