Fritidsbolig til helårsbrug også udlejningsvenligt
Adresse: Hesterøroddevej 109, 7990 Øster Assels
Kontakt
Gitte Kjær Frey

40108024
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Længes I efter et helårs fritidshus med udsigt til Limfjorden (1.række)
og med masser af plads både inde og ude - så kig nærmere her. Vi
sælger vores skønne oase på Sydmors, da hverdagen forhindrer os i at
få det brugt. Huset ligger omgivet af marker på en xxx stor grund
hvoraf en del er græsplæne og resten naturgrund. Der er bålplads,
terrasse på 1.sal med skøn udsigt ud over Limfjorden og helt over til
Salling. Overdækket terrasse (vi kalder den buen) og terrasse rundt om
huset på 3 sider. Så der er altid mulighed for skygge eller sol. Til huset
hører en stål lade med masser af opbevaringsplads til eks. båd.
Indenfor bliver I mødt af hvælvinger i loftet i hele underetagen (
stammer fra en gammel staldbygning der brændte ned, som huset er
bygget op på resterne af, for at bevare historien). I hele underetagen
er der klinker med gulvvarme ( gulvvarmen driller, så det skal I ha
kigget på). Det gør huset meget rengøringsvenlig. I underetagen finder
i stor gang, stort badeværelse med spa og brus samt sauna. Et mindre
badeværelse med brus, værelse med dobbelt seng og 4 fløget skab,
bryggers med oliefyr og vaskemaskine, køkken-alrum med
opvaskemaskine og øvrige hårdehvidevarer. Trappen fører op til
førstesalen hvor der er 3 værelser (dobbeltseng i 2 og madrasser i det
sidste værelse) samt en stor stuen med Morsø brændeovn og skøn
udsigt over Limfjorden samt udgang til terrasse. Der er samme klinker
som nedenunder i stue og det ene værelse. På de øvrige 2 er lagt
laminat træ gulve.
De fleste møbler og ting følger med, dog har vi en liste over ting vi
tager med os.
Huset trænger til nye vinduer i overetagen imod vandet og 1 vindue på
badeværelset imod vandet skal skiftes. Tilstandsrapport lavet xxxx og
prisen er sat iht. tilstandsrapporten og de nævnte ting, så der gives
ikke yderligere afslag i prisen, som er helt skarp sat med henblik på et
hurtigt salg. I får et helt fantastisk hus, grund og beliggenhed til
pengene og vi håber, at I får ligeså meget fornøjelse af huset som vi
har haft i de 15 år vi har haft glæde af det. Huset har helårsstatus men
det kan ændres til fritidshus status hvis ønsket ved henvendelse til
Morsø Kommune. Huset er også udlejningsvenligt, hvis I har ønske om
at udleje det i perioder hvor I ikke selv benytter det.
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Fritidshus Info
Kontantpris

Antal
badeværelser/toiletter
Antal værelser
Byggeår
Boligareal
Grund i m²
Kælder i m²

DKK. 750,000
2
Valuta
4 Sælges
1986 Til leje
200 m2 Salgspris
2500 m2
Ingen m2

Økonomi

DKK
Ja
Nej
750,000 DKK

Boligen er vist 6952 gange
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