Aan 't Hackfort
Wichmond

Wonen en waarde
Professioneel, persoonlijke aandacht en eerlijk
advies

Met alle ervaring die we de afgelopen ruim 25 jaar
in de woningmakelaardij hebben opgedaan, delen
we graag deze kennis met je.
Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg
samengesteld. Toch blijft er altijd een mogelijkheid
tot fouten en/of onvolledigheden bestaan.
Bij het vermelden van maten, afkomstig van
bouwtekeningen, kan de maatvoering afwijken van
de werkelijkheid. Hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend.
Noch verkoper, noch ons kantoor aanvaarden
enige aansprakelijkheid.
Alle verstrekte informatie moet gezien worden als
een uitnodiging om in onderhandeling te treden, en
is slechts een vrijblijvende aanbieding.

Deze brochure is geen lijst m.b.t. mogelijke
aanwezige gebreken in de woning. De verkregen
informatie van verkoper, is bedoeld om koper zo
goed mogelijk te informeren, en berust op eigen
waarneming, en voldoet hiermee aan de op
verkoper rustende mededelingsplicht.
Op koper rust een onderzoeksplicht, wat inhoudt
dat deze zelf verantwoordelijk is voor de
beoordeling of de woning de eigenschappen zal
hebben om te voldoen voor het gebruik dat hij van
de woning wil maken.
Een voorbehoud voor financiering, moet worden
vermeld tijdens de onderhandelingen. Indien er
overeenstemming wordt bereikt over de verkoop
van de woning, wordt koper d.m.v. de koopakte
verplicht tot het storten of afgeven van een
waarborgsom, ten grootte van 10% van de
koopsom.

Rust gegarandeerd!
Dit kleinschalige recreatiepark met comfortabele woningen, opgetrokken uit Scandinavisch hout met een
sedumdak, grenst aan het fraaie landgoed Hackfort. Dit is zonder twijfel een van de mooiste landgoederen
binnen de gemeente Bronckhorst in de Achterhoek. De fraaie ligging biedt rust, privacy en een prachtig
uitzicht over het coulisselandschap.

Indeling naar eigen wens
De woningen met aangebouwde berging voor o.a. uw fietsen, hebben standaard een woonkamer met
openslaande tuindeuren naar het terras en een open keuken, welke volgens eigen wens kan worden
ingericht. Daarnaast 2 slaapkamers en een badkamer met wastafel, douche en toilet. Er zijn nog diverse
andere indelingsmogelijkheden. Laat u vrijblijvend informeren!
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Kenmerken
Type woning:
Bouwjaar:
Ligging:

vrijstaande recreatiewoning
na opdracht gebouwd
rustig, grenzend aan landgoed Hackfort
en het dorpje Wichmond

Woonoppervlak: 51 m2
ca. 165 m3
Inhoud:
Perceeloppervlak: ca. 500 tot 600 m2
Prijs € 129 per m2, v.o.n.
Kamers:
Slaapkamers:
Badkamer:
Keuken:
Berging:

3
2
1, met wastafel, douche en toilet
inrichting niet inbegrepen
aangebouwde berging

Verwarming:

CV-gas (eigen ketel),
optie aansluiting voor houtkachel
volledig geïsoleerd
aangesloten op gas, water en elektra

Isolatie:
Voorziening:

Aanvullende informatie:
* de woning wordt opgebouwd uit massief Scandinavisch hout
en voorzien van een sedum dak.
* de kavels worden op natuurlijke wijze afgescheiden door
inheemse aanplant.
* jaarlijkse bijdrage voor o.a. buitenschilderwerk en
onderhoud park.
* mogelijk voor zelfbewoning of verhuur.
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We zien je graag terug!

Fokelies Jacobs
NVM-makelaar en taxateur o.z.

Hartelijke groet,
Fokelies Jacobs
NVM-makelaar en taxateur o.z.

Spiekerweg 6
7251 RA Vorden
T 0575 - 55 54 85
E info@wonenenwaarde.nl
I www.wonenenwaarde.nl

Overzicht beschikbare kavels
Kavelnummer

Kavelgrootte

Kavelprijs
(€ 129/m2 incl. BTW)

Modelwoning
2
3
4
6
16
20
22
24
25
26
28
34
35
36
38
39
40

476 m2
564 m2
415 m2
585 m2
555 m2
553 m2
599 m2
553 m2
522 m2
362 m2
504 m2
490 m2
493 m2
328 m2
387 m2
350 m2
253 m2
343 m2

€
€

*

Het overzicht betreft de status van juli 2017.

61.404
72.756
VERKOCHT
€ 75.465
VERKOCHT
€ 71.337
€ 77.821
€ 71.337
€ 67.338
VERKOCHT
€ 65.016
€ 63.210
€ 63.597
VERVALLEN
VERKOCHT
VERKOCHT
VERKOCHT
VERKOCHT

Buitenplaats Aan ‘t Hackfort
Hackforterweg 33H
7234 SH WICHMOND
Telefoon: 0575 - 441422
www.aanthackfort.nl
informatie@aanthackfort.nl

STANDAARD UITVOERING
Slaapkamer
2 slaapkamers
Badkamer
Stelpost
Wanden
Sanitair

Hiervoor is een stelpost van € 2.500,00
(incl. BTW) opgenomen
Betegeling badkamer
Douchehoek en vloer betegeld
Overige delen transparant geverfd
Sanitair wit
Vaste wastafel met kraan
Douche 90 cm x 90 cm
Staande closetcombinatie

Keuken
Inrichting niet inbegrepen
Aansluitingen gas, water en elektra wel
inbegrepen.
Elektra
Lichtpunten aan plafond, per vertrek 1
Verwarming
Combi compact CV ketel
Radiatoren
CV afgevuld met antivries
Terras

Betegeld met 16 m2 tegels

OPTIES UITVOERING MEERWERK
Slaapkamer

(incl. BTW)

Bouwkundig

Draai-/kiepramen
Draai-/kiepdeuren

120 x 210 cm
120 x 210 cm

€ 2.035,00
€ 4.500,00

Kast *

Enkel leg- of hangkast
Grote hanglegkast

60 x 55 x 220 cm
Volledige breedte
slaapkamer, met 3 of 4
schuifdeuren

€
465,00
€ 1.350,00

Bedden *

Enkel bed
Enkel bed
Dubbel bed
Dubbel bed
Dubbel bed
Stapelbed met trap
Cross-over bed

80 x 200 cm
90 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm
2 x 80 x 200 cm
3 x 80 x 200 cm

€
€
€
€
€
€
€

370,00
370,00
430,00
500,00
528,00
570,00
695,00

Elektra

Extra CAI-aansluiting

€

99,00

€
€
€

250,00
260,00
775,00

€
€
€

270,00
400,00
640,00

€

199,00

€

495,00

Badkamer
Sanitair
Douche kwartrond
Douche kwartrond
Vergrote douche met glazen
douchewand
Handdoekradiator
Wastafelmeubel
Wandcloset met
inbouwreservoir
Niet leveren standaard
wastafel en kraan
Keuken
Bouwkundig

Vergroot keukenraam

80 x 80 cm
90 x 90 cm
90 x 150 cm

-/-

OPTIES UITVOERING MEERWERK
(incl. BTW)
Elektra

Spot in het plafond
Dimmer LED
Extra wandcontactdoos
Buiten wandcontactdoos
Buitenverlichting

Verwarming

Houtkachel
Doorvoer rookkanaal

Radiatoren

Design radiator

Standaard 1 per 7 m²
Standaard 1 lichtpunt
Prijsindicatie

€
€
€
€
€

99,00
125,00
49,00
129,00
115,00

€ 2.500,00
€
129,00
In overleg

Overige
Overkapping/ luifel
Alternatieve entree type
‘De Gavel’
Buitenkraan
Aansluiting wasmachine
Hor aan buitenzijde raam
Uitbreiding terras

€ 2.495,00
€ 3.250,00

Kraan en wandcontactdoos
Maximaal 100 x 100 cm
Prijs per m2

N.B. Meerprijs luifel en berging modelwoning € 8.795,00 incl. BTW

* Wordt geleverd via meubelmakerij ‘De Bovenste Plank’ te Vorden.
Deze genoemde prijzen zijn als richtprijzen opgenomen.
Prijzen per 1 januari 2017

€
€
€
€

199,00
395,00
115,00
69,00

