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WAAROM U HIER 

WILT WONEN

 Levensloopbestendig

Duurzaam en energiezuinig

 Prachtige landelijke omgeving

 Incl. houten berging

Hardhouten kozijnen

 Vurenhouten dichte trappen

HR ++ isolerende beglazing

 Persoonlijke wensen zijn mogelijk indien de 

bouw het nog toelaat

Bouwjaar 2023


Energielabel A+++

Bouwen zonder zorgen! Deze woning wordt namelijk

opgeleverd incl. badkamer, toilet en keukeninrichting.

Ook de wand- en vloerafwerking en de terreinaanleg

wordt voor u geregeld!


Dit is uw kans! Duurzaam, energiezuinig en

levensloopbestendig wonen op loopafstand van de

Lemelerberg!




De omgeving wordt gekenmerkt door prachtige

natuur met als hoogtepunt de Lemelerberg als

onderdeel van de Sallandse Heuvelrug. 


Dit is een uitgestrekt natuurgebied met veel

heidevelden en bossen. Het gebied biedt volop

mogelijkheden om te genieten van de natuur middels

diverse wandel- en fietsroutes.





Bij elkaar wonen aan een levendige erf waar men

elkaar kent. Modern ‘noaberschap’ waar buren elkaar

helpen indien nodig. Niet met zorg, maar met

aandacht. Hierbij valt ook te denken aan gezamenlijk

voorzieningen als de boomgaard of een groente tuin.





Vragen? Laat het ons gerust weten, wij helpen u graag!













Inclusief: 
 - Terreinaanleg.


- Houten Berging


- Omgevingsvergunning


- 5 zonnepanelen






 Exclusief:


- Screens op de zuidgevel 


- Sanitair en keukeninrichting 


- Tweede toilet op de begane grond in overleg

mogelijk

- Wand- en vloerafwerking in diverse soorten PVC

uitvoeringen - Notaris en Kadasterkosten t.b.v grondoverdracht


- Raamverduistering in collectie gordijnen en - kavelafscheiding (de aangegeven beplanting op het

rolgordijnen terrein inrichtingsplan is inbegrepen)


- De niet betegelde wanden worden behangklaar  -Rente over de bouwtermijnen vanaf 1 April

afgewerkt en daarna voorzien van structuurspuitwerk

in de kleur wit.




KENMERKEN 


VAN DEZE WONING

 Soort woning : Eengezinswoning
 Bouwjaar : 2023
 Woonoppervlakte : 115 m²
 Perceeloppervlakte : 425 m²
 Inhoud : 415 m³
 Totaal aantal slaapkamers : 3

Oriëntatie achtertuin



Isolatie

 Spouwmuren : Ja
 Vloerisolatie : Ja
 Muurisolatie : Ja
 Dubbel glas : Ja
 Kapisolatie : Ja

 Gasaansluiting : Nee
 Zonnepanelen : Ja, 5 stuks
 Lucht warmtepomp 

bouwjaar

: 2023

Energie

Energielabel


Deze woning heeft energielabel A+++.





INRICHTINGSPLAN






Begane grond


 PLATTEGROND



Eerste verdieping


 PLATTEGROND





U kunt kiezen uit de 
volgende 
keukeninrichtingen



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)



Een prachtige 

locatie in

Lemele

OVER LEMELE




Lemele is een dorp in de gemeente Ommen, gelegen

aan de voet van de Lemelerberg. Lemele is een van

de vijf woonkernen in de gemeente Ommen, het

Overijsselse Vechtdal. 





De stad Ommen ligt op circa 6 km afstand. Dit kleine

toeristische stadje aan rivier De Vecht heeft een

bijzonder centrum met veel oude gevels, leuke

winkeltjes en gezellige terrassen. 





Het Vechtdal is een groen, natuurrijk gebied met

leuke idyllische dorpen en cultuurrijke steden. Rivier




De Overijsselse Vecht verbindt de verschillende

dorpen en steden in het gebied met elkaar.





De Lemelerberg biedt een prachtig uitzicht tot in de

verre omgeving. Tevens is dit een heerlijk wandel- en

fietsparadijs. Het gebied kenmerkt zich door de

afwisseling van heide, zandvlaktes, bossen en de

inmiddels beschermde jeneverbessen. Met een

hoogte van bijna 80 meter is de Lemelerberg één van

de hoogste punten in Overijssel.



KAART

Terrein






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







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


