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Ransuil 12, Bedum
In de ruim opgezette woonwijk "Uilenest" tref je deze comfortabele, moderne 2/1 kap woning.
Deze verrassende woning kenmerkt zich door veel leefruimte, het vrije zicht aan de voorzijde en de speelse
elementen in de woning.

De woning heeft een grote, lichte woonkamer met een schuifpui naar het terras. Verder tref je in de woning
een inpandig bereikbare garage, 3 prima slaapkamers, waarvan de voorste slaapkamer beschikt over een
balkon, waar je kunt genieten van de ochtend en vroege middag zon. De zolder bestaat uit 2 gedeeltes, het
achterste deel is een royale bergruimte en het voorste deel is een extra slaap/studeerkamer, met hoog
plafond en fijn lichtinval. De nieuw aangelegde tuin ('16) is erg ruim opgezet en door de ligging kun je, de hele
dag van de zon genieten. De tuin is onderhoudsarm en onder architectuur aangelegd.

Kijk voor een volledige presentatie met full HD foto's, video, 360 graden foto's en de plattegrond
op ransuil12.nl
Op deze site kun je ook de brochure inzien en alle beschikbare informatie van de woning opvragen.

Gelegen tussen het Hogeland en Groningen, biedt Bedum je iets bijzonders. Iets dat steeds zeldzamer wordt:
de ideale combinatie van dorpse rust, landelijke ruimte en stedelijke nabijheid.

Deze woning is gelegen in de rustige, kindvriendelijke woonwijk het “Uilenest” met een ruim winkelaanbod,
uitstekend openbaar vervoer en sportvoorzieningen binnen handbereik. Daarnaast ben je met de trein of met
de auto binnen 15 minuten in het centrum van Groningen met haar culturele aanbod,
opleidingsmogelijkheden en uitgaansgelegenheden.

Indeling;
Begane grond:
Vanuit de entree/ hal met meterkast, kom je in de ruime, lichte woonkamer van maar liefst 39m². De
woonkamer is tuingericht en heeft een schuifpui naar het ruime terras. De open keuken heeft een complete
keukeninrichting ('10) compleet met vaatwasser, koelkast, vriezer, combi-magnetron, 5 pits inductiekookplaat
en afzuigkap. Vanuit de woningkamer kom je verder in de tussenhal met toegang tot het toilet ('16), de
inpandige garage en de trapopgang. De garage is voorzien van witgoedaansluitingen, een kanteldeur en een
extra toegangsdeur naar de oprit.

1e verdieping:
De eerste verdieping is verrassend ruim, de overloop biedt toegang tot de badkamer én de 3 slaapkamers van
respectievelijk ca 11, 12 en 12m². De slaapkamer aan de voorzijde heeft bovendien een balkon waar je
heerlijk van de ochtendzon kunt genieten. De heerlijke badkamer is in '16 volledig vernieuwd, compleet met
dubbel wastafelmeubel, designradiator, vrijstaand ligbad, royale inloopdouche en 2e toilet.

2e verdieping:
Het achterste gedeelte is een royale bergruimte, het voorste gedeelte is een open ruimte, met hoog plafond,
een dakraam en een hoog hoekraam waardoor licht en ruimte optimaal benut worden. Dit is een prima plek
om een 4e slaapkamer te realiseren. Tevens heb je ook op de 2e verdieping een 2e witgoedaansluiting.

Tuin:
Zowel de voor- als achtertuin is in '16, onder architectuur, volledig opnieuw aangelegd. Deze bestaat voor het
grootste gedeelte uit terras, waardoor je optimaal van de zon kunt genieten. Verder is er gazon en enkel
borders. De tuin is onderhoudsarm, voorzien van drainage, stroomvoorzieningen en een vorstvrije
buitenkraan. De tuin biedt veel privacy en de gehele dag kun je genieten van de zon. De vrijstaande
(fietsen)berging is voorzien van elektra.



Bijzonderheden:
- Tuin volledig vernieuwd in '16, onder architectuur aangelegd door een tuinbedrijf
- Badkamer en toilet volledig vernieuwd in '16
- Keukeninrichting vernieuwd in '10
- De woning is voorzien van een warmte-terug-win installatie en zonneboiler
- Extra buitenberging geplaatst in '16
- CV-ketel Atag CW5 '16 (eigendom)



Kenmerken

Vraagprijs € 259.000 k.k.

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2001
Soort dak Samengesteld dak bedekt met pannen

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten
Woonoppervlakte 120 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 8 m2

Externe Bergruimte 8 m2

Overige inpandige ruimte 17 m2

Perceeloppervlakte 286 m2

Inhoud 461 m3

Indeling

Aantal kamers 5 kamers (4 slaapkamers)
Aantal Badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 dubbele wastafel, 1 ligbad
en 1 toilet

Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Dakraam, mechanische ventilatie,
schuifpui en kabel TV

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel en warmte terugwininstallatie
Warm water Cv-ketel en zonneboiler

Type ketel Combiketel Atag CW5 gas gestookt uit
2016, eigendom

Kadastrale gegevens

Bedum M 191
Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte



Ligging Aan rustige weg, beschutte ligging en in
woonwijk

Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 105 m2 (11m diep en 9.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het westen
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra
Isolatie Geen isolatie

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Garage

Soort garage Inpandig
Capaciteit 1 auto

Voorzieningen Voorzien van elektra, voorzien van
verwarming en voorzien van water

Isolatie Dubbel glas, muurisolatie en
vloerisolatie
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Kadastrale kaart



Lijst van zaken







Vragenlijst













Energielabel














