
De Bosuil 

Type: boerderij / nr. 26 op plattegrond / aantal personen: 4 – 6 

Op misschien wel het mooiste plekje van de Veluwe ligt het kleinschalige bungalowpark 

Rabbit Hill Epe. Boerderijwoning “De Bosuil” ligt aan de rand van dit park in een sfeervolle 

bostuin van 1100 m² met zeer veel privacy. Rondom het huis bevinden zich meerdere 

terrassen. Het huis is voorzien van een karakteristiek rieten dak dat zorgt voor verkoeling in 

de zomer. Vlakbij het huis loopt u direct het bos in. Uw auto kunt u vlak bij het huis parkeren.  

Kenmerken: 

➢ Benedenverdieping:  

o ruime woonkamer met eettafel met zes stoelen, ruime zithoek met twee 

banken, twee luie stoelen en tafeltje, televisie (inclusief PlayStation met 

Bluray- / DVD-speler);  

o kast met diverse gezelschapspellen; 

o open, goed uitgeruste keuken met koel- en vriescombinatie, vaatwasser, 

oven/magnetron, waterkoker, Senseo koffieapparaat en voldoende servies 

voor 6 personen;  

o berging met wasmachine / droger en stofzuiger; hal met toilet;  

o twee tuindeuren naar de terrassen; 

➢ Bovenverdieping:  

o één slaapkamer met tweepersoonsbed 160 cm (met twee losse matrassen 2 x 

80 cm), 2 losse dekbedden 140 cm x 200 cm, twee nachtkastjes, een ruime 

kast voor kleding en airconditioning; 

o één slaapkamer met tweepersoonsbed 140 cm x 200 cm (met één matras), 1 

dekbed 200 cm x 200 cm, en twee kasten voor kleding; 

o één slaapkamer met twee eenpersoonsbedden, 2 x 90 cm x 200 cm, 2 losse 

dekbedden 140 cm 2 200 cm, en twee kasten voor kleding; 

o alle slaapkamers zijn voorzien van horren; 

o ruime badkamer met douche en bad en twee wastafels met opbergruimte; 

o apart toilet; 

➢ Grote bostuin (circa 1100 m²) met meerdere terrassen, voorzien van tuinmeubilair; 

➢ Schuur met BBQ, extra tuinmeubilair en skelter; 

➢ Gratis internet (glasvezel) via Wifi; 

➢ Rookvrije woning; 

➢ Huisdieren niet toegestaan. 

 

 


