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WAAROM U HIER 

WILT WONEN

Nog te moderniseren vrijstaande woning

 Kavel van 717 m²

Geheel gelijkvloers wonen

 900 m vanaf het centrum

Natuurlijke en bosrijke omgeving

Bouwjaar 1933


Energielabel G

Aan de rand van Lemelerveld staat deze eenvoudige,

te moderniseren vrijstaande woning te koop. De

woning is gelegen op een kavel van maar liefst 717m² 





De huidige indeling van de Weerdhuisweg 12 is

gelijkvloers. Vanaf de woning is het centrum op 900m

afstand gelegen. In het centrum van Lemelerveld

bevinden zich diverse winkels en een bruisend

verenigingsleven. Lemelerveld ligt op circa 20

autominuten vanaf de steden Zwolle en Deventer.





Vanuit de woning loopt u binnen enkele minuten naar

het Overijssels kanaal, waar wordt gevaren met

bootjes, gezwommen en natuurlijk de vissport kan

worden uitgeoefend. In slechts enkele autominuten

staat u midden op de Lemelerberg. Dit gebied staat

bekend om zijn schitterende bossen en prachtige

wandel- en fietsroutes.





Heeft u dus zin om te klussen en deze woning om te

toveren tot uw droomhuis? Plan dan snel een

bezichtiging.

 













INDELING
 






 Eerste verdieping:






 Begane grond: 



Entree, functionele keuken met vaste kast, toegang

naar de hal waar zich het toilet, de provisiekelder en

de trapopgang naar de eerste verdieping zich bevindt.

Doorzon woonkamer, tweede keuken, Twee

slaapkamers en een badkamer voorzien van wastafel

en douche. 












Middels een vaste trap is de bergzolder te bereiken

met toegang tot de derde en vierde slaapkamer. 



KENMERKEN 


VAN DEZE WONING

 Soort woning : Eengezinswoning
 Bouwjaar : 1933
 Woonoppervlakte : 149 m²
 Perceeloppervlakte : 717 m²
 Inhoud : 425 m³
 Totaal aantal slaapkamers : 4

Oriëntatie achtertuin



Isolatie

 Spouwmuren : Nee
 Vloerisolatie : Nee
 Muurisolatie : Nee
 Dubbel glas : Nee
 Kapisolatie : Nee

 Gasaansluiting : Nee
 Zonnepanelen : Nee
 CV ketel bouwjaar : n.v.t.

Energie

Energielabel


Deze woning heeft energielabel G.






 Overige zaken


Er zit asbest in zowel de woning als in de schuur







149 m²


woonoppervlakte





Woonkamer voorzien 
van zitgedeelte, 
eethoek en vaste 
kastwand.



Heeft u vragen?


Bel ons: 0572-371408


Mail ons:	info@tenbroeke.nl

Gerben ten Broeke


Beëdigd makelaar/taxateur RMT

Linda Smeenk



Beëdigd makelaar/taxateur RMT

Sanne Wijermars



Assistent makelaar (ARMT)











Tweede keuken en 
tevens achteringang







Twee slaapkamers op 
de begane grond 
voorzien van vaste 
kastenwanden.







TITEL


 PLATTEGROND



Een prachtige 

locatie in 
Lemelerveld

OVER DE BUURT
Lemelerveld

Lemelerveld is gelegen in de provincie Overijssel. Het

dorp valt onder de gemeente Dalfsen. De gemeente

Dalfsen ligt in het Vechtdal. Lemelerveld ligt echter in

de streek Salland. In het dorp spreken veel inwoners

daarom ook het Sallands dialect. 


De Sallanders zijn een nuchter volk "doe maar

gewoon, dan doe je al gek genoeg'''.





Lemelerveld is ontstaan doordat de Overijsselse

Beetwortelsuiker Fabriek zich in 1854 vestigde aan het

pas gegraven Overijssels Kanaal in een streek waar

nieuwe landbouwgronden waren ontgonnen. De

naam komt van het oosterlijke gelegen dorp Lemele.

Het kroonplein vormt het middelpunt van het dorp.


Lemelerveld heeft een redelijk groot bedrijventerrein

’t Febriek.


 


Nieuwe Lemelervelders zijn van harte welkom en

kunnen aan diverse activiteiten deelnemen. 


Lemelerveld kent een rijk verenigingsleven. Zowel op

cultuur- als op sportgebied zijn er diverse verenigingen

actief.



Gemiddelde 

beoordeling:

9.3

WOW!
GEWELDIGE WONING!

Neem contact op!

De beste hypotheek

Een uitgebreide bezichtiging

0572-371408 | info@tenbroeke.nl

0572-371408 | makelaardij@tenbroeke.nl

WIJ GAAN 

VOOR EEN TOP 
RESULTAAT

Het contact verliep heel erg goed. Goede en 
duidelijke communicatie. Na ieder bezoek 
volgde heel snel een terugkoppeling. Kortom 
we zijn zeer tevreden en kunnen deze 
makelaar van harte aanbevelen.



 Fundareview geplaatst op: 17-11-2020

Gemoedelijk, vriendelijk en deskundig! Goede 
contacten, uitstekend adviserend en meedenkend!



 Fundareview geplaatst op: 01-11-2020

Van het begin tot het eind was het overleg, het 
meedenken en het regelen van alles perfect 
geregeld. Tot hier alvast bedankt voor de prettige 
samenwerking. Zeer zeker aan te bevelen.



 Fundareview geplaatst op: 01-07-2020



HYPOTHEKEN
Groot aanbod in geldverstrekkers

Geen onverwachte, bijkomende kosten

Onze adviseurs kijken verder dan uw 

hypotheek

VERZEKEREN
Snelle schadeafwikkeling

Altijd uitleg in begrijpelijke taal

Uitstekend bereikbaar voor hulp bij 

schade

We zijn onafhankelijk en werken 
samen met fijne partijen



KADASTRALE


KAART






LIJST VAN ZAKEN





Blijft 
achter

Gaat mee Ter 
overname

Woning - Interieur

(Gas)kachels X

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - oven X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Warmwatervoorziening, te weten

 - geiser X

 



LIJST VAN ZAKEN





Blijft 
achter

Gaat mee Ter 
overname

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - Maairobot X

 







BEZOEK ONS,

WIJ ADVISEREN U GRAAG

Ten Broeke makelaardij & verzekeringen B.V.



Parallelstraat 1


8152 BD Lemelerveld





Tel: 0572-371408


info@tenbroeke.nl WWW.TENBROEKE.NL


