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Wij bieden aan: 

 

MARKELO (gem. Hof van Twente) 

Fokkerstraat 63 

 

Een  ruime MIDDENWONING met separate schuur/berging  

op een perceel van 153 m2. 

 

Het courant ingedeelde pand  is gesitueerd in de ruim opgezette wijk de 

“Koekoek” op loopafstand van nieuwe basisscholen (2020) en de 

dorpskern van Markelo met diverse (winkel-) voorzieningen. 

 

 

 

Wat meteen opvalt is de vrije ligging van de woning vrij van inkijk door zowel 

een pleintje aan de voorzijde maar ook aan de achterzijde! 
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Het  woonhuis is gebouwd in 1969 en opgetrokken uit spouw  metselwerk 

en gedekt met pannen op een geïsoleerd dakbeschot.  

 

De inhoud bedraagt: 460 m3 (NEN 2580 meetrapport). 

Het woonoppervlak is: 103 m2. 

 

 

 

Opvallend is dat de woning geheel is voorzien van kunststof (!) kozijnen 

gedeeltelijk met isolerende beglazing. 

Alle vloeren zijn uitgevoerd in beton. 
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Aan de binnenzijde (badkamer, keuken, vloeren, toilet) dient de woning 

aangepast worden aan hedendaagse maatstaven. 
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De indeling van dit  woonhuis luidt als volgt: 

 

Begane grond:  hal/entree, toilet, meterkast, keuken, woonkamer. 

1e Verdieping:  overloop, 3 slaapkamers, badkamer, vaste kast. 

2e Verdieping:  middels vaste trap te bereiken C.V. ruimte met 

wasmachine- en drogeraansluiting met mogelijkheid 4e 

slaapkamer. 
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Onderstaand in willekeurige volgorde enkele details van deze woning: 

- Ruime eenvoudige badkamer. 

- Deel  slaapkamers zijn voorzien van vaste kasten. 

- Verwarming geschiedt middels een HR ketel Nefit, bouwjaar ca. 

2019. 

- Alle (verdiepings-) vloeren zijn uitgevoerd in beton. 

- Er dient nog een keuken geplaatst te worden. 

- Deels voorzien van isolatieglas. 
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Parkeren: 

U heeft de mogelijkheid om maar liefst 4(!) auto’s op eigen grond te 

parkeren. 
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Schuur: 

De schuur/berging met maatvoering is opgetrokken uit halfsteens 

metselwerk en is gedekt met golfplaten. 

De schuur is voorzien van elektra. 

In de tuin is buitenverlichting  aanwezig. 

  

 

Resumerend: 

Een uitstekend - aan een pleintje gelegen –  ruim woonhuis met  

schuur/ berging en oprit  gesitueerd op een  eigen perceel van 232 m2. 
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Prijsindicatie: €  215.000,-- kosten koper. 

Aanvaarding: in overleg. 

 

LET OP: De koper van deze woning dient niet ouder zijn dan 34 jaar en mag niet eerder 

in het bezit zijn geweest van een koopwoning. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



www.fokkerstraat63.nl 

 

 

 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: 

  

Telefoon: 0547 – 363596 

Internet:  www.dekeujer.nl 

Wij hebben maximale aandacht besteed aan de samenstelling van deze prospectus. 

Desondanks aanvaarden wij een enkele aansprakelijkheid indien deze prospectus onvolledig is, onjuistheden bevat of 

anderszins en aanvaarden we eveneens geen aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan. 

Alle vermelde maten en oppervlaktes zijn indicatief en kunnen iets afwijken van de werkelijke situatie. 

Van toepassing zijn de NVM-voorwaarden.   

http://www.dekeujer.nl/
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