TE KOOP: STELLINGMOLEN, DE LUTTE

In de prachtige groene omgeving van het kerkdorp DE LUTTE (gemeente Losser) staan 36 LUXUEUZE
DEELS RIETGEDEKTE GESCHAKELDE WONINGEN, prominent gelegen in het verlengde van de
toegangsweg naar de fraaie woonwijk “Luttermolen”.

Deze geheel onderkelderde en luxueuze afgewerkte rietgedekte woningen zijn gebouwd in clusters
van 6, die in een carrévorm met elkaar zijn geschakeld. De woningen beschikken over een
gemeenschappelijke binnenplaats, maar wel op eigen grond met een eigen tuin. De woning is
volledig onderkelderd, waardoor er 3 woonlagen zijn.

Wat maakt wonen in een van deze “carréwoningen” nu zo bijzonder?
Noordelijk van deze woningen is een omvangrijke parkeerkelder met daarboven een parkeerdak
gerealiseerd voor de bewoners van dit complex. Uitgangspunt is dat er geen auto’s in de straat of
nabij de woningen worden geparkeerd waarbij een uitzondering wordt gemaakt voor het kortstondig
laden en lossen van bijvoorbeeld uw wekelijkse boodschappen. Door het ontbreken van auto’s in de
straat ontstaat er een unieke aanblik van fraaie woningen zonder veelal storend “blik” kris kras door
de straat.

Uitgelicht:
-

Er zijn 3 types woonhuizen welke variëren van 595 m³ tot 659 m³.
24 van de 36 woningen zijn uitgevoerd met een slaapkamer en badkamer op de begane
grond.
Alle woningen bestaan uit 3 woonlagen en zijn rondom uitgevoerd met ingebouwde
elektrisch te bedienen rolluiken en dus volledig afsluitbaar bij afwezigheid.
De begane grond vloer op de verdiepingsvloer zijn voorzien van vloerverwarming evenals de
op-/afrit van de parkeergarage hetgeen ideaal is in relatie tot gladheid

Indeling:
Kelder:
portaal, 2 (hobby)kamers met mogelijkheid voor een sauna.
Begane grond:
entree/hal met trapopgang, toilet met fonteintje, sfeervolle woonkamer v.v. erker en met toegang
d.m.v. openslaande tuindeuren tot het terras, half open keuken v.v. moderne inbouwkeuken met
een marmeren werkblad en diverse inbouwapparatuur, slaapkamer en een luxe geheel betegelde
badkamer v.v. inloopdouche met glazen deur, wandcloset, dubbele wastafel en designradiator.
Eerste verdieping:
overloop, 2 slaapkamers beide met toegang tot het balkon, CV ruimte (met wasmachine aansluiting),
luxe geheel betegelde badkamer v.v. inloopdouche met glazendeur, ligbad, wandcloset, dubbele
wastafel en designradiator.
Tweede verdieping:
middels vlizotrap te bereiken bergzolder

Bijzonderheden:
* Gebruiksoppervlakte (incl. kelder): ca. 194 m²;
* Inhoud (incl. kelder): ca. 659 m³;
* Bouwjaar 2012/2013;
* De woningen zijn voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming (begane grond en 1e
verdieping);
* De woningen zijn rondom uitgevoerd met ingebouwde elektrisch te bedienen rolluiken en dus
volledig afsluitbaar bij afwezigheid;
* De woningen zijn volledig onderkelderd, te gebruiken als extra woonlaag.
Kortom een ruime en luxueus afgewerkte woning met onder andere een slaap-/badkamer op de
begane grond, zeer centraal gelegen en omgeven door het fraaie landschap rondom De Lutte.
Het villapark "De Luttermolen" ligt direct aan de afslag 34 van de A1.
De Lutte staat bekend om zijn prachtige natuur met zijn vele wandel- en fietsroutes en ligt vlak bij de
Duitse grens. Enkele plaatsen in de directe omgeving zijn Oldenzaal, Enschede, Hengelo, Almelo,
Losser en Denekamp.

Modelwoning Stellingmolen nr. 17

Modelwoning Stellingmolen 17A

Modelwoning Stellingmolen 17B

Interesse in een woning aan de
Stellingmolen, De Lutte?

Nassaustraat 9
7651 CX Tubbergen
T. 0546 - 727 828
E. info@weusthuismakelaardij.nl
I. www.weusthuismakelaardij.nl

