
Thuis in elk huis!

Te Koop

Vraagprijs € 925.000,- k.k.

Nieuw-Vennep  - Sapporodreef 10



Kenmerken

Bouw
Bouwjaar 2008

Oppervlakten en inhoud
Woonoppervlakte 141m²
Perceeloppervlakte 609m²
Inhoud 886³

Tuin
Ligging Zuidwesten

Indeling
Kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal woonlagen 2 en een zolder

Energie
Warmtepompinstallatie
Twee warmte-terugwinunits



Thuis in elk huis!
Indeling

De ruime entreehal maakt direct de belofte van de
woning duidelijk. De vloer, laminaat met een houten
toplaag, past bijzonder goed bij de uitstraling van de
villa. De vloer is doorgelegd in het woongedeelte en de
open keuken. Vanuit de hal hebt u toegang naar de
garage en de toiletruimte, die uitgerust is met een
zwevend Villeroy & Boch-toilet met een ingenieus
reinigingssysteem en met een fontein. Vanuit de royale
‘open plan’ leefruimte hebt u naar alle kanten zicht
naar buiten via grote raampartijen. Het woongedeelte
beslaat in totaal 81 vierkante meter. De luxe keuken
bestaat uit een rechte opstelling en een kookeiland,
beide uitgevoerd in antraciet. U kunt er gebruik maken
van AEG-inbouwapparatuur, bestaande uit een
inductiekookplaat, een combimagnetron, een koelkast,
een vaatwasser en een RVS-afzuigunit. Aangrenzend
aan de keuken treft u een afgesloten bijkeuken aan.
Verder hebt u ook nog een kelder tot uw beschikking. 

De buitenruimte aan de voorzijde van de woning is
belegd met grind. Aan deze zijde kunt u ook uw auto
parkeren in de inpandige garage. Uiteraard is er buiten
plaats voor meerdere auto’s op eigen terrein. Rondom
de woning kunt u genieten van een schitterend
aangelegde tuin. De erfafscheiding bestaat uit Hillhout
shutters, die u open of dicht kunt doen. Achter in de
tuin vindt u een open tuinhuis, waar u niet alleen in de
zomer, maar ook in het voorjaar en het najaar
optimaal kunt genieten van uw tuin door de
ingebouwde terrasverwarming. De achtertuin is ideaal
gelegen, op het zuidwesten. 

Via de entreehal bereikt u met de trap de
bovenverdieping, waar u vier slaapkamers en twee
badkamers aantreft. De zeer ruim bemeten
hoofdslaapkamer is dankzij de schuine dakwanden
gemakkelijk sfeervol in te richten. De kamer heeft een
vaste kastenwand en een eigen en suite badruimte
met veel daglicht. Deze luxueuze, in natureltinten
ingerichte badkamer heeft een ligbad, een dubbele
wastafel, een inloopdouche en een zwevend toilet. De
drie overige slaapkamers maken gebruik van de
badkamer (met douche en wastafelmeubel) op de
overloop. Ook is er een separaat toilet, toegankelijk
vanaf de overloop (zwevend toilet en fontein). Via een
vlizotrap bereikt u de zolderruimte.

€ 925.000,- k.k.



Thuis in elk huis!

•  Woning binnen 6 maanden niet 
verkocht? Korting op de courtage!

• Nieuwbouw en bestaande bouw

• Verkoop en verhuur

• Taxaties

• Mediapakket met gebruik social media

Contact & Info

De Raad Makelaars BV

Sandtlaan 38 • 2223 GG Katwijk ZH

071-405 15 00

welkom@deraadmakelaars.nl

www.deraadmakelaars.nl

Pieter Kuijt & Marjanne de Wolff-Buis & Joyce de Mooij

Locatie - Nieuw-Vennep
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