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Dijkweg 22, Vriescheloo
Op zoek naar rust, ruimte en vrij uitzicht?

Dit royale woonhuis is gelegen in de gemeente Westerwolde, nabij het vis- en vaarwater B.L. Tijdenskanaal op
een perceel van 1.017 m².
De woning heeft een nette tuin rondom en een vrijstaande garage, geschikt voor 2 auto's.

Begane grond:
Aan de achterzijde komt u de woning binnen, waar u gelijk de toegangen heeft naar het toilet, de wasruimte
met cv-opstelplaats, de badkamer (ca. 6 m², voorzien van een ligbad, douche en een wastafelmeubel met
twee wastafels), de woonkeuken (ca. 15 m², voorzien van inbouwapparatuur en deur naar de tuin) en de
royale, speels ingedeelde woonkamer (totaal ca. 65 m²) met vrij uitzicht aan de voorzijde richting het kanaal
en openslaande deuren naar de tuin.

Verdieping:
Via de overloop kunt u in de 3 ruime slaapkamers (gesitueerd aan de voor-, achter- en westzijde van de
woning) komen, alsmede bij een grote bergkast en bergruimte achter de knieschotten.

Vliering:
De vliering is te bereiken middels een vlizotrap en geschikt als bergruimte.

Tuin:
De tuin ligt rondom de woning en heeft een grote vijver, een garage voor 2 auto's (ca. 46 m²) met
terrasoverkapping en een houten berging.

Informatie:
De woning heeft dubbele beglazing en een cv-combiketel (lease, 2014, Nefit). In 2015 is de woning buitenom
opnieuw gestuct en is destijds ook voorzien van nieuwe goten.

Op dijkweg22.nl vindt u uitgebreide informatie over deze woning zoals bijvoorbeeld de kenmerken, fullscreen
foto's, buurtinformatie, streetview of de zonnegrens.



Kenmerken
Vraagprijs € 324.500 k.k.

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten
Woonoppervlakte 177 m2

Externe Bergruimte 51 m2

Overige inpandige ruimte 1 m2

Perceeloppervlakte 1017 m2

Inhoud 658 m3

Indeling

Aantal kamers 4 kamers (3 slaapkamers)
Aantal Badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een vliering
Voorzieningen Dakraam

Energie

Voorlopig energielabel G
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Nefit gas gestookt uit 2014,
lease

Kadastrale gegevens

Bellingwolde N 305
Oppervlakte 1017 m2

Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, buiten bebouwde kom
en vrij uitzicht

Tuin Tuin rondom

Bergruimte



Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)
Isolatie Geen isolatie

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Vrijstaande houten
Capaciteit 2 auto's
Voorzieningen Voorzien van elektra
Isolatie Geen isolatie
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Kadastrale kaart



Eigendomsinformatie








