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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouwgebonden buitenruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:

1958


bungalow


6


719 m³


130 m²


785 m²


73 m²


17 m²


-


c.v.-ketel


muurisolatie



Omschrijving
Wonen in een parkachtige omgeving in een onder architectuur gebouwde instapklare bungalow?




Op de Polarispark 5 in Delfzijl kan dat! Je kunt het zo gek niet bedenken of de huidige eigenaren 
hebben het de afgelopen jaren vernieuwd. Nieuwe dakbedekking, nieuwe keuken, nieuwe 
badkamer, kozijnen in kunststof uitgevoerd en ga zo maar door. Dus wil je echt iets unieks én 
direct wonen zonder te hoeven klussen? Kom dan deze woning, waarvan er maar één in haar 
soort bestaat, bezichtigen.




In de 60-jaren is architect E. de Boer uit Rotterdam gevraagd om aan de Polarispark drie 
bungalows te ontwerpen die de bewoners naar eigen inzicht konden 'aankleden". Hierdoor zijn er 
drie unieke bungalows gebouwd waarvan wij er één met groot genoegen op Polarispark 5 mogen 
aanbieden. Deze drive-in bungalow heeft een esthetisch vormgegeven dakconstructie met 
lichtgewicht overkapping steunend op sierpalen om het geheel een strakke uitstraling te geven. 
Het betegelde bordes onder de overkapping aan de voorzijde biedt ruimte om van de zon te 
genieten of om deze in te richten als sierborder.

Wat deze woning mede uniek maakt ten opzichte van andere bungalows in de buurt is de drive-in 
garage onder de woning. Daarnaast is er op eigen terrein een aparte parkeerplaats op 
straatniveau te realiseren voor de opstelling van de auto, caravan of camper.





Indeling

Hal met plavuizen, woonkamer met hoge kwaliteits laminaatvloer en veel natuurlijk lichtinval door 
grote raampartijen. Door een klein niveau verschil en de scheiding van de kamer door een schouw 
met inbouwhaard en plateau wordt het eet- en woongedeelte op fraaie wijze van elkaar 
gescheiden. De woonkamer is voorzien van openslaande tuindeuren naar het nieuw aangelegde 
terras. In de hal loopt de plavuizenvloer door naar de keuken die is voorzien van een nieuwe 
hoekkeuken met natuurstenen aanrechtblad en diverse inbouwapparatuur. Vanuit de keuken 
bereikt men de bijkeuken met witgoedaansluiting en een achterom naar de tuin. Op dezelfde 
etage bevindt zich de gang naar de vernieuwde badkamer met inloopdouche, aparte toiletruimte 
en de twee slaapkamers, waarvan één met een kastenwand. De ruime slaapkamer aan de 
voorzijde gesitueerd is eenvoudig te splitsen, waardoor er een extra slaapkamer kan worden 
gerealiseerd.




Souterrain; centrale ruimte , hobbykamer (ca. 9m²) die ook als logeerkamer, game-/chillroom 
gebruikt kan worden, provisieruimte (ca. 5m²), cv-ruimte en een ruime inpandige garage van ca. 
30m² voorzien van een nieuwe elektrisch bedienbare deur.




De woning is gelegen in een zeer rustige parkachtige buurt, waardoor het ook voor gezinnen met 
jonge kinderen een interessante woning kan zijn zodat de kinderen nog 'ouderwets' op straat 
kunnen spelen. De woning is gelegen op loopafstand van het centrum van Delfzijl en op dezelfde 
afstand van winkelcentrum De Wending waar onder andere supermarkten zijn gevestigd. 
Uitwaaien kan op 5 minuten lopen naar de zeedijk met daarachter de Eems. Momenteel wordt er 
door de gemeente Delfzijl veel geïnvesteerd om de omgeving in de nabijheid van de woning 
aantrekkelijker te maken. Zo wordt het bestaande zeestrand vergroot en komt er een boulevard 
die de dijk en het strand met het centrum gaat verbinden. In de directe omgeving is ook een bus- 
en treinstation waar eens in het half uur een trein vertrekt naar de stad Groningen.




Dus aarzel niet en bel ons voor een bezichtigingsafspraak! 





Bijzonderheden:

- Compleet gerenoveerde bungalow;

- Het totale woonoppervlakte incl. souterrain bedraagt totaal ruim 200 m²;

- De slaapkamer aan de voorkant van de woning (zuid gesitueerd) is voorzien van rolluiken;

- Rondom nieuwe bestrating in 2018;


















































Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Allesbrander X

Houtkachel X

(Gas)kachels X

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/
dimmers

X

 - losse (hang)lampen X

 - X

 - X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - kast slaapkamer X

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te 
weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - X

 - X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 - X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

 - X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - schilderij ophangsysteem X

 - X

 - X

 - X

 - X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 - X

 - X

 

Keukenaccessoires

 - X

 - X

 

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren X

X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - X

 - X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - stoomdouche (cabine) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - X

 - X

 

Woning - Exterieur/installaties/
veiligheid/energiebesparing

Schotel/antenne X

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

Screens/rolluiken X

CV met toebehoren X

(Klok)thermostaat X

Mechanische ventilatie X

Luchtbehandeling X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X

Airconditioning met toebehoren X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

X

X

Warmwatervoorziening, te weten

 - via CV-installatie X

 - boiler X

 - close-in boiler X

 - geiser X

 - X

 - X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/
radiatorfolie etc.), te weten

 - X

 - X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/
bewegingsmelder

X

X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

(Broei)kas X

X

X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 - X

 - X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

 

Overig - Contracten

CV/geiser/boiler Nee

Keuken/tuin/kozijnen Nee

Intelligente thermostaten e.d. Nee

Stadsverwarming Nee

Zonnepanelen Nee

Lijst van zaken



Weg naar den Dam 4


9932 GA Delfzijl
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Nog vragen? Stel 
ze ons!


