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Welkom bij


Venhorst 


Makelaardij

Dé NVM-makelaar van Noord-Nederland!

In deze brochure vertellen wij u alles over uw 
potentiële droomwoning. We schetsen een zo 
compleet mogelijk plaatje inclusief foto’s en 
plattegronden, informatie over de buurt en de 

stad en allerlei andere, belangrijke zaken.

Kan dit wel eens uw nieuwe thuis zijn? 





Lees dan vooral verder en plan z.s.m. een 


bezichtiging in!   

Kenmerken

Vraagprijs : € 98.500 k.k.

Soort woning : bungalow

Type woning : vrijstaande woning

Aantal kamers : 4

Slaapkamer(s) : 3

Inhoud woning : 211 m³

Perceel oppervlakte : 349 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie :

60 m²

Bouwjaar : 1988

Ligging : aan bosrand, aan 
rustige weg, in 
bosrijke omgeving



Vraagprijs




€ 98.500 k.k. k.k.
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Omschrijving


Boslaan 1 118 

Op het Vakantiepark "'t Hooge Holt" wordt deze goed 
onderhouden vrijstaande 6-persoons recreatiewoning 
te koop aangeboden. Deze recreatiewoning is 
gebouwd omstreeks 1993 en ligt aan de rand van het 
mooie bungalowpark, nagenoeg direct aan het bos en 
zo'n 10 min van het historische centrum van 
Gramsbergen en het NS-station.  




Het park biedt volop recreatieplezier met oa. een 
animatie team in de vakantieperiodes, een zwembad, 
indoor-speelparadijs, restaurant en bowlingbaan. 
Kortom, voor iedereen wat wils.




INDELING

Begane grond:

Entree, toilet. Slaapkamer, badkamer met ligbad en 
wastafel. Een royale woonkamer met open haard, 
inbouwkeuken en openslaande tuindeuren naar het 
terras. De open keuken is voorzien van diverse 
inbouwapparatuur zoals een elektrische kookplaat met 
afzuigkap, koelkast, spoelbak, vaatwasser en 
magnetron.

Ook is er een inpandige berging aanwezig, toegang 
vanaf buitenzijde. 

Vanuit de woonkamer heeft u middels een vaste trap 
toegang tot de eerste verdieping.




Eerste verdieping: Overloop, twee slaapkamers 
waarvan één met balkon. 




Bijzonderheden:

- Permanente bewoning is niet toegestaan

- Het vakantiepark 't Hooge Holt is een veelzijdig park 
met een breed faciliteitenaanbod voor jong en oud

- Huisje is geschikt voor 6 personen

- Goede verhuur mogelijkheden

- Op loopafstand gelegen van de karakteristieke 
dorpskern van Gramsbergen en treinstation

- VVE kosten circa € 600,- per jaar 

- Parkkosten circa € 800,- per kwartaal 

- Kosten huur boiler circa € 10,- per maand

- Opbrengst per jaar: circa bruto € 10.000,- bruto




Disclaimer: de informatie over deze woning is met zorg 
samengesteld. Wij aanvaarden geen enkele 
aansprakelijkheid ten aanzien van enige 
onvolledigheid, onjuistheid of de gevolgen hiervan. De 
opgegeven oppervlakten en/of maten zijn indicatief.

Locatie
Boslaan 1 118
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UW MAKELAAR

Steven Venhorst
0524-525252  


info@venhorstmakelaardij.nl


+31 524 525 252
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Begane grond
Slaapkamer en badkamer op de 
begane grond. Een royale 
woonkamer met open haard, 
inbouwkeuken en openslaande 
tuindeuren naar het terras. Berging is 
via de buitenkant bereikbaar. 
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Park 't Hooge Holt
Het park biedt volop 
recreatieplezier aan met animatie 
in de vakantieperiodes, een 
zwembad, indoorspeelparadijs, 
restaurant en bowlingbaan. 
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Plattegrond
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Plattegrond
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Kadastrale

kaart
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Notities



INTERESSE
in deze mooie woning?

Markt 9


7741 JM Coevorden


0524-525252


info@venhorstmakelaardij.nl


