Mantelzorgwoning
• Verplaatsbare, goed onderhouden MANTELZORGWONING
• De mantelzorgwoning is circa 6 jaar oud
• Moderne uitstraling, praktisch ingedeeld en geïsoleerd
• De woning is onderhoudsarm door de gebruikte materialen
• Ook te gebruiken als recreatiewoning, tiny house of noodwoning
• De koper dient zelf voor eigen rekening het ontkoppelen en het
transport te regelen
• U dient zelf over een locatie te beschikken om de woning te plaatsen
• Woonoppervlakte circa 74 m²

Vraagprijs € 125.000,-

Mantelzorgwoning
Indeling
Mantelzorgwoning Entree, aanbouw / bijkeuken met cv-ketel, meterkast en
aansluiting wasmachine, hal, lichte woon- / eetkamer
met erker en een verhoogde nok, open keuken met inbouwapparatuur, garderobe, neutrale badkamer, slaapkamer met schuifkasten.
Voorts Grote bergzolder.

Afmetingen
Mantelzorgwoning
Aanbouw / bijkeuken
Hal
Woon- / eetkamer
Open keuken
Badkamer
Slaapkamer

3,68
2,14
5,12
3,00
2,35
3,21

x
x
x
x
x
x

3,68
2,38
4,17
1,80
2,25
3,55

Lengte
Breedte
Aanbouw

13,50
4,50
4,00

x

4,00

Voorzieningen
Elektra 7 groepen, 1 hoofdschakelaar, 2 aardlekschakelaars.
Verwarming en warmwater Via de combiketel, Vaillant Ecotec Classic.
Isolatie Isolerende beglazing I Dak I Vloer I Muur.

Mantelzorg
Voor een mantelzorgwoning dient u bij de gemeente aan te tonen dat de toekomstige bewoner daadwerkelijk zorg nodig heeft. Indien u een mantelzorgwoning overweegt, dan raden wij aan eerst contact op te nemen met de gemeente.

Verplaatsbaarheid
De mantelzorgwoning is volledig verplaatsbaar. De mantelzorgwoning wordt in twee gedeeltes uit elkaar gehaald, woning en aanbouw. De koper dient zelf voor eigen rekening het
ontkoppelen en het transport te regelen, dit is niet bij de prijs inbegrepen. U dient zelf over
een locatie te beschikken om de woning te plaatsen.

Mantelzorgwoning
Bijzonderheden
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Verplaatsbare, goed onderhouden, instapklare mantelzorgwoning;
De mantelzorgwoning is circa 6 jaar oud;
Moderne uitstraling, praktisch ingedeeld en geïsoleerd;
De woning is onderhoudsarm door de gebruikte materialen;
De buitenbekleding is van baksteen (steen strips), de kozijnen zijn van kunststof met
draaikiepramen, inbouwverlichting in de woning en screens aan de buitenzijde;
Ook te gebruiken als recreatiewoning, tiny house of noodwoning;
De keuken is voorzien van een koelkast met vriesvak, vaatwasser (Bosch), spoelbak, 4pits inductiekookplaat en afzuigkap;
Badkamer met wastafelmeubel, spiegelkast, inloopdouche, bad met douche en hangend
toilet;
Woonoppervlakte circa 74 m²;
Mocht u interesse hebben en een bezichtiging willen plannen, dan kunt u met ons kantoor contact opnemen.

Rozeboom B.V.
Anton Rozeboom | makelaar | taxateur | adviseur
Kierkamperweg 15 | 6721 TE Bennekom
0318 – 41 40 51 | info@rozeboom.nl | rozeboom.nl

Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 8.30 uur – 12.30 uur en 13.30 uur – 17.30 uur
zaterdag en ’s avonds: op afspraak

Mantelzorgwoning

Verplaatsbare, goed onderhouden mantelzorgwoning

Voorzien van een aanbouw

Mantelzorgwoning

Moderne uitstraling,
praktisch ingedeeld en
geïsoleerd
De woning is
onderhoudsarm door
de gebruikte
materialen

Mantelzorgwoning

Lichte woon- / eetkamer door de raampartijen

Moderne keuken met inbouwapparatuur

Begane Grond

