
 

 TE KOOP 

 
Marderleane 9a   nr. 6  RIJS 

 

Zeer compleet en modern chalet met vrijstaande berging, prachtig gelegen aan 
vaarwater en de landerijen van Gaasterland op Chalet park DE VOSSENHOEK 

Bouwjaar 2012,  opp. chalet 50 m2, twee slaapkamers, kavel 258 m2 
 

Vraagprijs: 

   €    79.500,00  k.k. 



Kenmerken en omschrijving 
Kadastraal:   

Gemeente Balk, sectie L, nummer 2013, groot 258 m2 

Afmetingen: 

Chalet totaal 50 m2                     Berging 9 m2 

Bouwaard:  

Het L-vormig chalet is opgetrokken in EPS sandwichpanelen, op een gebitumineerd stalen frame, 
vloeren eveneens in sandwichpanelen, volledig kunststof kozijnen en een samengesteld zadeldak 
opgebouwd uit sandwichpanelen en gedekt met stalen dakplaten met dakpanprofiel. De berging is op 
dezelfde wijze gebouwd. Het chalet en de berging hebben buitenwanden afgewerkt in onderhoudsvrije 
Canexel vezelplaten met houtmotief en donkerblauwe kleur. 

Indeling:   

Entree via een af te sluiten gang. Rechts de master bed room met een royaal tweepersoonsbed, een 
bed-ombouw met 2 kasten. De slaapkamer is voorzien van een groot glazen pui met vrij uitzicht over de 
landerijen. Naast deze slaapkamer een ruime badkamer met douche, wastafel en toilet en 
designradiator. Deze ruimte is voorzien van mechanische afzuiging. Aan de linker kant van de gang de 
toegang tot de ruime woonkamer, leefkeuken en 2e slaapkamer met stapelbed. In de woonkamer staat 
een slaapbank. Er zijn 6 slaapplaatsen in chalet. 

Keukeninrichting:   

Moderne witte inbouwkeuken in hoekopstelling met donker keukenblad voorzien van gaskookplaat, 
koelkast met vriesvak, combimagnetron en RVS afzuigkap. In de berging bevindt zich een wasmachine. 

Verwarming en warmwatervoorziening:   

De woning wordt centraal verwarmd middels een HR-combiketel, bouwjaar 2012. Watervoorziening via 
CV ketel. 

Isolatie:  

 Het chalet is zeer goed geïsoleerd en volledig voorzien van dubbel beglazing. 

Tuin:   

Tuin rondom het chalet. Met ruim betegeld terras, groot grasveld en afscheidingen van laurierheggen en 
een grote pergola met hedera die zorgt voor veel privacy. Tuin is omheind met een laag hek, zeer 
geschikt met (klein)kinderen. Er is mogelijkheid tot parkeren op eigen terrein (1 auto). Een 2e auto kan 
op de parkeerplaats geparkeerd worden. 

 



 

 

 

Ligging:    

Het chalet is zeer mooi gelegen op een ruim perceel op Chaletpark De Vossenhoek te Rijs en grenst 
aan klein vaarwater en de landerijen van Gaasterland. Op het park bevindt zich een kleine haven. Het 
huren van een ligplaats behoort tot de mogelijkheden.Tegenover de ingang van het park ligt Het 
Rijsterbos met daarachter het IJsselmeer met o.a. zwemmogelijkheden. Gaasterland biedt vele 
recreatiemogelijkheden per fiets, te voet, per boot of te paard. Het glooiende landschap staat bekend 
om haar natuurschoon en gezellige pittoreske dorpen als Oudemirdum, Sloten, Stavoren, Hindeloopen 
en Workum. 

 

Bijzonderheden: 

-Zeer compleet uitgevoerd chalet op een grote kavel van 258 m2. 

-Het chalet verkeert in uitstekende staat en vergt weinig onderhoud.  

-Alle ramen zijn voorzien van horren en ventilatieroosters. 

-Buitenverlichting en buitenkraan aanwezig. 

-Tv en WIFI via CAI-aansluiting. 

-Het perceel is belast met recht van opstal. Dit is een zakelijk recht en biedt de chaleteigenaar  
extra zekerheden. Dit recht wordt via de notaris door de nieuwe eigenaar overgenomen. 

-De kosten voor de pacht bedragen € 2450,00 /jaar en de kosten voor gas/water/elektra zijn 
gebaseerd op eigen verbruik, dus afhankelijk van uw aanwezigheid. 

-Commerciële verhuur is niet toegestaan. 

-Direct te aanvaarden, eventueel met nagenoeg complete inventaris. 

 

Meer informatie: Chaletpark De Vossenhoek  tel. 0514-581563  
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