
Unieke kans! 
Uw vakantie doorbrengen in een rustieke vakwerkwoning, prachtig gelegen in het 
Zuid-Limburgse Heuvelland. U vindt onze 5 persoons luxe vakantiewoning in het 
gehucht Diependal nabij het pittoreske Epen op slechts een steenworp afstand 
van de Belgische grens. De vakantiewoning ligt in een rustig buurtschap van 
eeuwenoude vakwerkhuizen, nabij uitgestrekte bossen en aan een rustige weg 
met uitsluitend bestemmingsverkeer. 
Het driehonderd jaar oude vakwerkhuis werd in 1989 volledig gerestaureerd en 
voorzien van alle moderne faciliteiten. In de prachtige grote privé tuin kunt u op 
een van de drie terrassen genieten van het unieke uitzicht en helemaal tot rust 
komen. De woning beschikt over een ruime parkeerplaats.  
Een ideale plek voor de vakantieganger die comfort, rust, ontspanning, 
gezelligheid en gastvrijheid zoekt. 
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Indeling woning: 
De vakantiewoning, tot 2002 bewoond door eigenaar, is compleet ingericht en 
van alle gemakken voorzien. Drie slaapkamers bieden ruimte voor 5 gasten.  

Begane grond: gehele verdieping v.v. plavuizen vloer met vloerverwarming 

 Hal met WC/MK/trap naar bovenverdieping 
 Ruime en gerieflijke woonkamer met inbouwhaard, grote flatscreen TV met 

satellietontvangst, DVD speler, leren bankstel en aparte eethoek 
 Semi-open keuken, 6-persoons eethoek, modern en compleet ingericht met 

inductie kookplaat, combi-magnetron, grote koelkast en veel opbergruimte. 
Bijkeuken met vriezer, wasmachine en vaatwasser 

Bovenverdieping: geheel voorzien van laminaat 

 Slaapkamer 1: kamer met 2 persoons bed (aparte matrassen), KTV en kast 
 Slaapkamer 2: kamer met 2 één-persoons boxsprings en kast 

 Slaapkamer 3: kleine kamer met 1 persoons bed 

 Luxe nieuwe badkamer met ligbad, aparte douchecabine, 2 wastafels en toilet 

Tuin: 
 Gasten kunnen van de rust genieten in een tuin op het zuiden die in 2000 is 

aangelegd door een architect, en die prachtig uitzicht biedt over het Geuldal en 
aangrenzend België en Duitsland 

 De tuin is uitsluitend voor gasten, beschikt over 3 terrassen (waarvan 1 met 

prieel), sfeervolle verlichting en wordt doorkruisd door een waterloop 
 Beschikking over oud bakhuis dat als stalling voor fietsen gebruikt kan worden 
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Onze website: www.vakantiewoningdiependal.nl E-mail: vakantiewoningdiependal@gmail.com 
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