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Kenmerken

& specificaties

Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Inhoud:


Bouwjaar:

166 m²


702 m²


618 m³


2014

bijna 130 m2 woonoppervlakte op de 
begane grond;

slaap- en badkamer op de begane grond;

begane grond vrijwel geheel voorzien van 
vloerverwarming;

eet- en woonkamer in totaal ca. 60 m2;

gashaard in de eetkamer en houtkachel in 
de woonkamer;

ruime luxe keuken met kook-/spoeleiland;



Hollewandsweg 36
's Ochtends de reeën letterlijk in je achtertuin 
zien rondlopen. 's Avonds naar de 
sterrenhemel kijken vanuit de jacuzzi. Vanaf 
de bank of aan de eettafel de koeien zien 
lopen en genieten van het weidse vrije 
uitzicht over de landerijen. Het kan allemaal in 
deze vrijstaande woning gelegen op een 
unieke locatie aan de rand van Zwolle (Zuid), 
tegenover het Zandhove bos en toch nabij 
alle voorzieningen.



De woning verkeerd in een perfecte staat 
(vernieuwbouwjaar 2014) en er is goed 
nagedacht over lichtinval en zichtlijnen, maar 
ook over zonwering en koeling (airco). 



Het geheel is goed geïsoleerd, van alle luxe 
en gemakken voorzien en zelfs alle leidingen 
(gas, water, elektra, bedrading, riolering etc) 
zijn vanaf de weg geheel opnieuw aangelegd 
in 2014.










De achtertuin is gelegen op het zuidwesten en 
biedt voldoende ruimte om lekker te kunnen 
ontspannen of met een groot gezelschap 
onder het genot van een hapje en een drankje 
de zon onder te zien gaan.




Met een slaap-, badkamer en kantoor op de 
begane grond en twee slaapkamers en een 
badkamer op de verdieping is de woning zeer 
geschikt voor ouders die hun kinderen een 
eigen verdieping gunnen en zelf graag willen 
of moeten slapen en douchen op de begane 
grond.




Indeling:




Begane grond: 

Hal/entree | Toilet | Slaapkamer | Badkamer | 
Keuken | Kantoor | Bijkeuken/achterhal | 
Eetkamer | Woonkamer | Vrijstaande garage 
met overdekt terras




Verdieping: 

Overloop | Badkamer | Twee slaapkamers













Voorzieningen:



- verwarming en warm water via de CV-ketel 
(Remeha Avanta 2014);



- begane grond, m.u.v. de slaapkamer geheel 
voorzien van vloerverwarming en voorzien

 van pvc-vloer;



- de begane grond is (op de zonkant) voorzien 
van screens en een zonnescherm (t.p.v. de 
keuken);



- luxe keuken met kook-/spoeleiland, 
vaatwasser, 5-pits kookplaat, afzuigkap, 
koelkast, oven, combi-magnetron en 
Quooker;



- eetkamer met gashaard en deur naar het 
terras/veranda. Hier bevindt zich ook de 
airco-unit;



- woonkamer met houtkachel en schuifpui 
naar de achtertuin;
















- slaapkamer op de begane grond met vaste 
kastenwand;




- badkamer op de begane grond met douche, 
toilet en dubbele wastafel;




- bijkeuken/achterhal met de diverse 
aansluitingen;




- twee slaapkamers op de verdieping, 
waarvan één met deur naar het platte dak;




- badkamer op de verdieping met douche, 
toilet en vaste wastafel;




- vrijstaande garage met aangebouwd 
overdekt terras;



















Begane grond



Verdieping



Garage



Kadaster



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Houtkachel X

(Gas)kachels X

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Grijze kast in bijkeuken X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - PVC vloer X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 

Woning - Sanitair/sauna

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Rolluiken X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

Pergola X

Veranda X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 - Grondpomp X

 

Lijst van zaken
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