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Vraagprijs € 839.500,- k.k.
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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

Soort:


Kamers:

Inhoud:


Woonoppervlakte:

Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:

Gebouw gebonden buiten ruimte:


Externe bergruimte:

Verwarming:


Isolatie:

1922

villa

5

580 m³

135 m²

892 m²

8 m²

8 m²

26 m²

c.v.-ketel, open haard

dakisolatie



Omschrijving
In de lommerrijke villawijk Berg & Bos, aan de westkant van Apeldoorn, ligt deze vrijstaande  
jaren '30 woning met vrijstaande houten garage en eigen oprit voor meerdere auto's. De villa 
is ontworpen door architect J.A. Heuvelink en is karakteristiek gebouwd met diverse 
authentieke elementen zoals knipvoegen, dakoverstek, glas-in-lood ramen en 
plafondornamenten. 




De diepe achtertuin is gesitueerd op het noordoosten. Op het terras grenzend aan de woning 
schijnt bij zonnig weer de ochtend-middagzon. Achterin de tuin geniet u van de avondzon. 




Woonoppervlakte 135 m² en inhoud 580 m³. Het geheel ligt op een perceel van 892 m². 




Paleis 't Loo en de Kroondomeinen liggen op loopafstand. Tevens is het centrum, de 
uitvalswegen A1/A50 en voortgezet onderwijs goed bereikbaar.







Indeling:




Begane grond: Entree, hal met toegang naar de kelder, toilet, ruime woonkamer met erker, 
open haard met schouw en schuifdeuren naar de tuin, werk-/speelkamer met meterkast, 
dichte woonkeuken met eenvoudige inbouwkeuken voorzien van RSV gasfornuis met 
afzuigkap, hal met opstelplaats Cv-installatie en achterentree.




1e Verdieping: Overloop, 3 slaapkamers allen voorzien van inbouwkasten en 1 voorzien van 
wastafel. Badkamer met dubbele wastafel, douchecabine, toilet en toegang naar het 
dakterras (8 m²). 




2e Verdieping: Via vaste trap bereikbare zolder met dakkapel.







Bijzonderheden:




• Prachtige ligging nabij de bossen en heiden van de Veluwe.

• Centrum met alle voorzieningen op fietsafstand.

• Goede bereikbaarheid t.o.v. de uitvalswegen.

• Vrijstaande garage (26 m²).

• Dakisolatie aanwezig.

• Buitenzonwering aan de achterzijde.

• Uitvoering en afwerking binnenzijde eenvoudig.







Vraagprijs: € 839.500,-- k.k.                           

Aanvaarding: In overleg.




Interesse in deze woning? Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in! 

Uw NVM aankoopmakelaar komt op voor uw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen.  Aan 
onvolkomenheden in bovenstaande kunnen geen aanspraken worden ontleend.































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie
VONDERLAAN 19


Apeldoorn



Over ons
Koningsstede Makelaardij, op weg naar uw droomhuis




Een huis kopen of verkopen is niet iets dat u even snel doet. Vaak is dit een ingrijpende stap die 
veel op de kop kan zetten. Gelukkig vaak in de positieve zin. U heeft dan ook de behoefte aan 
een makelaar die met u meedenkt, weet wat er speelt of kan gaan spelen en u begeleidt bij de 
verkoop, aankoop of taxatie van een huis.




Wij van Koningsstede Makelaardij helpen en adviseren u graag bij het aankopen of verkopen 
van uw huis. Als NVM gecertificeerd, Apeldoorns makelaarskantoor geniet u bij ons van 
persoonlijke aandacht en professioneel advies. Uiteraard staan uw wensen centraal en gaan 
wij, samen met u, tot het uiterste in een aankoop of verkoop. Wilt u uw huis, of een huis dat u 
op het oog heeft, laten taxeren? Ook dan staan we u graag bij!




Graag nodigen wij u uit om eens langs te komen op ons kantoor om uw woonwens te 
bespreken. Vindt u het makkelijker als wij bij u thuis langs komen? Ook geen probleem. In 
ieder geval graag tot ziens!




Koningsstede Makelaardij biedt u de aandacht die u verdient!

Marcel Heppen

Nvm makelaar / Taxateur 

(eigenaar)

Jonathan Sirre

Nvm makelaar / Taxateur 
(eigenaar)

Marjan Hop

Secretaresse

Ellen Weterkamp

Secretaresse

Sven Paul

Nvm makelaar / Taxateur
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