
Zorgwoningen en meer… in de Beerzerhaar 



met zorg wonen aan de  

Beerzerhaar 
te koop: 11 zorgwoningen op ruime kavels 

Hutten Vastgoed 
Westerweg 4, 7685 PK 
Beerzerveld 
Tel 0523-251191  
info@huttenvastgoed.nl 
www.huttenvastgoed.nl 
Morsink Architecten 
Molenstraat 12a, 7631 AZ 
Ootmarsum 
Tel 0541-292175 
ghjmmorsink@gmail.com  



 voor meer informatie: 
 info@huttenvastgoed.nl 

 woningen 2, 3, 5 t/m 10 

   woningen 1, 4 en 11 

Een rondleiding door uw woning 
Via de voordeur komt u binnen in de ruime hal. De toiletruimte is voorzien van luxe sanitair en tegelwerk. U loopt door 
naar de ruime woonkamer. De woonkamer heeft een buitendeur die direct toegang geeft aan het zitje aan de voorzijde. 
Er is een open keuken en genoeg ruimte voor een eethoek. Ook is er in de achtergevel een tuindeur, die grenst aan uw 
terras aan de achterzijde. Het vele glas maakt alles ruim en licht, en dit word tevens versterkt door het schuine plafond 
aan de achterzijde. 

Naast het woongedeelte ligt een royale slaapkamer die te bereiken is via een schuifdeur. Bij de slaapkamer vind u ook 
de badkamer, ook via een schuifpui. De badkamer bestaat uit een ruime douchehoek, wastafel en een plek voor uw 
wasmachine. De ruimtes liggen praktisch, achter elkaar, want via deze badkamer bent u, via een schuifpui,  weer bij 
het toilet in de hal.  

Een vaste trap brengt u naar de verdieping waar u extra bergruimte vind, maar ook kunt u het laten indelen met extra 
slaapkamers. Naast uw woning bevind zich een carport, om droog uw auto in- en uit te stappen. Ook is hier een 
berging voor uw fietsen en tuingereedschap. 

De 
pluspunten 
• Luxe sanitair en 
afwerking 

• Woning 
geschakeld door 
berging 

• Parkeren naast de 
deur 

• Zorg op afroep 

• Alles gelijkvloers 

• Mogelijkheid tot 
extra kamers op 
verdieping 

• Energiezuinig 

• Vrij uitzicht 

• Faciliteiten in het 
zorgcentrum 

  aanzicht  



 voor meer informatie: 
 info@huttenvastgoed.nl 

  aanzicht  

met zorg wonen aan de  

Beerzerhaar 
te koop: 10 geschakelde zorgwoningen 


