Buitenplaats aan 't Hackfort
Hackforterweg, Wichmond

Koopsommen vanaf € 99.000,-- incl. BTW
(exclusief grond)

Hoewel deze wooninfo met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, blijft de mogelijkheid bestaan dat
er fouten en/of onvolledigheden in de omschrijving aanwezig zijn. Noch de verkoper, noch ons kantoor
aanvaarden in dit geval enige aansprakelijkheid. Alle verstrekte informatie dient gezien te worden als een
uitnodiging om in onderhandeling te treden en bevat derhalve slechts een vrijblijvende aanbieding.

Het kleinschalige recreatiepark ‘Buitenplaats aan ’t Hackfort’ grenst aan het fraaie
landgoed Hackfort, dat valt onder beheer van Natuurmonumenten, en is zonder
twijfel een van de mooiste landgoederen binnen de gemeente Bronckhorst in de
Achterhoek. De ligging aan de rand van het dorpje Wichmond biedt garantie voor
rust, privacy en een prachtig uitzicht over het coulisselandschap rondom, zonder
eenzaam te zijn gelegen.

De omgeving biedt met diverse kastelen, bossen en landerijen uitgebreide fiets- en
wandelmogelijkheden. Maar ook de bezienswaardige Hanzesteden Zutphen,
Deventer en het pittoreske stadje Bronkhorst, slechts op 10 tot 30 minuten
autorijden verwijderd, zijn een mooie invulling van een cultureel programma.
De totaal 30 recreatiewoningen, worden opgetrokken uit massief Scandinavisch hout
en zijn voorzien van een sedumdak, waardoor de woningen niet alleen de unieke,
Scandinavische uitstraling krijgen, maar ook het isolerende comfort bieden dat we
van deze Noord-Europese woningen kennen.

Iedere woning heeft een eigen kavel, variërend van ca. 400 tot 500 m², welke op
natuurlijke wijze wordt afgescheiden door inheemse aanplant. Afhankelijk van uw
budget, kunt u kiezen of u de ondergrond wilt kopen of liever wilt huren tegen
gunstige voorwaarden.

De woning heeft standaard een woonkamer met openslaande deuren naar het ruime
terras, een open keuken met o.a. gaskookplaat en koelkast, 1 ruime en 1 kleinere
slaapkamer en een badkamer met wastafel, douche en toilet. Iedere woning heeft
zijn eigen CV-ketel, en is voorzien van gas, water, elektra, kabel-TV, internet en
telefoon.

Omdat de woning in úw opdracht wordt gebouwd, zijn diverse opties mogelijk, waar
onder een extra berging, 2 ruime slaapkamers, een fraaie overkapping of zelfs een
houtkachel. Voor alle mogelijke opties verwijzen wij u naar de optielijst die aan het
einde van deze wooninfo is opgenomen.

Voor het collectieve onderhoud van het park en het buitenschilderwerk van uw
woning betaalt u jaarlijks een vast bedrag.

U kunt de woning natuurlijk zelf bewonen, maar er zijn ook diverse
verhuurmogelijkheden, waarover wij u graag nader informeren.
Wilt u liever eerst een week proefwonen om de sfeer van deze unieke woningen
en de omgeving te ervaren? Laat het ons weten, en wij gaan het voor u regelen!

Een bijzonder project op een unieke locatie, voor de liefhebber van het prachtige
recreatieve buiten wonen. De modelwoning is op afspraak te bezichtigen én iedere
zondag open van 13:00 tot 16:00 uur.

* woonoppervlak 51 m², inhoud ca. 165 m³.

Koopsommen woning vanaf € 99.000,-- inclusief BTW,
exclusief grond.
Grondprijs € 119,-- / m² v.o.n.
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Overzicht beschikbare kavels *
Kavelnummer
Modelwoning
2
3
4
6
16
20
22
23
24
25
26
28
34
35
36
38
39
40

Kavelgrootte
476 m2
564 m2
415 m2
585 m2
555 m2
553 m2
382 m2
553 m2
435 m2
522 m2
362 m2
504 m2
490 m2
387 m2
328 m2
387 m2
350 m2
253 m2
343 m2

Kavelprijs (incl. BTW)
€ 56.644,-€ 67.116,-€ 49.385,-€ 69.615,-€ 66.045,-€ 65.807,-€ 45.458,-€ 65.807,-€ 51.765,-€ 62.118,-€ 43.078,-€ 59.976,-€ 58.310,-€ 46.053,-€ 39.032,-€ 46.053,-€ 41.650,-€ 30.107,-€ 40.817,--

* Voor de betreffende kavelnummers zie het overzicht op de vorige pagina.
Het overzicht betreft de status van 1 januari 2016.

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

STANDAARD UITVOERING
Slaapkamer
Badkamer
Stelpost
Wanden
Sanitair

Keuken
Stelpost
Opstelling
Uitvoering
Apparatuur

Elektra
Verwarming

Terras

2 slaapkamers
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
Hiervoor is een stelpost van € 2.500,00
(incl. BTW) opgenomen
Rechte opstelling, afmeting 240 cm (4
onderkasten en 2 bovenkasten)
Uitvoering in massief grenen
Beuken aanrechtblad
Gaskookplaat
Afzuigkap
Onderbouwkoelkast
Lichtpunt aan plafond
Combi compact CV ketel
Radiatoren
CV afgevuld met antivries
Betegeld met 16 m2 tegels

OPTIES MEERWERK UITVOERING
Slaapkamer
Bouwkundig

(incl. BTW)
€ 1.850,00
€ 4150,00

Draai-/kiepramen
Draai-/kiepdeuren

120 x 210 cm
120 x 210 cm

Kast *

Enkel leg- of hangkast
Grote hanglegkast

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

€
425,00
€ 1.250,00

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

€
€
€
€
€
€
€

335,00
335,00
430,00
455,00
480,00
520,00
645,00

Elektra

Extra CAI-aansluiting

€

89,00

Badkamer
Sanitair

Keuken
Bouwkundig
Opstelling *
Uitvoering *
Aanrechtblad *
Apparatuur *

Pergamon/ camee
kleurencombinatie
Douche kwartrond
80 x 80 cm
Douche kwartrond
90 x 90 cm
Vergrootte douche met glazen 90 x 150 cm
douchewand
Handdoekradiator
Wastafelmeubel
Wandcloset met
inbouwreservoir
Niet leveren standaard
wastafel en kraan
Vergroot keukenraam
L-vorm
MDF folie
Multiplex
Koel / Vriescombinatie
Vaatwasser
Combimagnetron
Oven

-/-

€

425,00

€
€
€

230,00
230,00
699,00

€
€
€

245,00
365,00
580,00

€

180,00

€
450,00
€ 2.135,00
Richtprijs
Richtprijs
Richtprijs
Richtprijs

€
539,00
€ 1.200,00
€
915,00
€
825,00

OPTIES MEERWERK UITVOERING
Aankleding Chalet
Elektra

Spot in het plafond
Dimmer LED
Extra wandcontactdoos
Buiten wandcontactdoos
Buitenverlichting

Verwarming

Houtkachel
Doorvoer rookkanaal

Radiatoren

Design radiator

Overige

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

Standaard 1 per 7 m²
Standaard 1 lichtpunt
Prijsindicatie

€
€

2500,00
119,00
In overleg

Kraan en wandcontactdoos
Maximaal 100 x 100 cm
Prijs per m2

* Wordt geleverd via meubelmakerij ‘De Bovenste Plank’ te Vorden.
De hierboven genoemde prijzen zijn als richtprijzen opgenomen.
Prijzen per 1 januari 2016

(incl. BTW)
€
90,00
€
110,00
€
45,00
€
115,00
€
105,00

€
€
€

1965,00
3950,00
2950,00

€
€
€
€

185,00
359,00
105,00
50,00

ALGEMENE INFORMATIE
Vrijblijvende aanbieding
Hoewel deze wooninfo met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, blijft de
mogelijkheid bestaan dat er fouten en/of onvolledigheden in de omschrijving
aanwezig zijn. Noch de verkoper noch ons kantoor aanvaarden in dit geval enige
aansprakelijkheid. Alle verstrekte informatie dient gezien te worden als een
uitnodiging om in onderhandeling te treden en bevat daarom slechts een
vrijblijvende aanbieding.
Bij het vermelden van maten die zijn overgenomen uit (bouw)tekeningen kan de
maatvoering afwijken van de werkelijkheid. Hieraan kan door de koper geen enkel
recht worden ontleend.
Onderzoeksplicht koper
Deze objectinformatie beoogt geen uitputtende lijst te geven met betrekking tot
mogelijke aanwezige gebreken in de woning. De informatie die is vermeld is
gekregen van de eigenaar/verkoper en uit eigen waarnemingen ter plaatste, en heeft
als bedoeling om de koper zo goed mogelijk te informeren en tegelijkertijd te
voldoen aan de op de verkoper rustende mededelingsplicht.
Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust op de koper van een woning een
onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is voor de
beoordeling of de woning de eigenschappen zal bezitten om te voldoen voor het
gebruik dat hij van de woning zal maken.
Financieringsvoorbehoud
Eventuele door de koper te maken voorbehouden (bijvoorbeeld het verkrijgen van
een financiering) worden alleen in de koopakte vermeld als deze in de
onderhandelingen zijn afgesproken.

Fokelies Jacobs

NVM-makelaar en taxateur o.z.

