
TE KOOP
Billitonlaan 42, 7314 CR APELDOORN


Vraagprijs € 449.500,- k.k.

055-5763026 | info@koningsstede.nl | www.koningsstede.nl



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

Soort:


Kamers:

Inhoud:


Woonoppervlakte:

Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:

Gebouw gebonden buiten ruimte:


Externe bergruimte:

Verwarming:


Isolatie:

1928

eengezinswoning

5

440 m³

103 m²

205 m²

13 m²

9 m²

6 m²

c.v.-ketel

gedeeltelijk dubbel glas



Omschrijving
Vrijstaande, charmante jaren '30 woning gelegen aan een karakteristieke laan in de Indische 
buurt, nabij het centrum en de bossen van Apeldoorn. Schouwburg Orpheus, de Grote Kerk 
en het Oranjepark liggen op loopafstand. De woning ligt heerlijk rustig aan een klein hofje en 
is voorzien van een sfeervolle erker aan de zijkant en een lichte serre aan de achterzijde. De 
tuin bevat een vrijstaande stenen berging en is gesitueerd rondom het huis. Hierdoor is er in 
de zomer altijd een zon of schaduw plek te vinden om te zitten. Er is een achteruitgang naar 
de Maduralaan. Woonoppervlak 103 m² (exclusief zolderberging) en inhoud 440 m³. Het 
perceel is 205 m² groot.







Indeling:

Begane grond: Entree, hal met meterkast en trapopgang, toegang tot de provisiekelder (5 
m²), toilet, woonkamer met veel lichtinval (erker) en een open gashaard met schouw, serre 
met deur naar buiten, dichte keuken met diverse apparatuur, bijkeuken met aansluiting voor 
wasmachine, opstelplaats CV-ketel en achterentree.




1e Verdieping: Overloop, 3 slaapkamers waarvan 1 met toegang naar het platte dak, 
badkamer met dakraam, douchecabine, wastafelmeubel en toilet.




2e Verdieping: Bergzolder (8 m²) met klein raam aan de voorzijde.







Bijzonderheden:

• Parkeren in de straat middels parkeervergunning (gratis voor bewoners).

• Sfeervolle details zoals paneeldeuren, balkenplafond en glas-in-lood ramen.

• Voorzien van zonnescherm aan de serre.

• Energielabel G (geldig tot 28-10-2032).

• Ramen en buitendeuren deels geïsoleerd.

• Mooi aangelegde tuin met vaste planten en struiken.

• Beschermd stads- of dorpsgezicht.







Vraagprijs: € 449.500,-- 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
BILLITONLAAN 42


Apeldoorn



Over ons
Koningsstede Makelaardij; deskundig en ervaren!




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

Register Makelaar 
Taxateur - NVM lid 
Eigenaar

Jonathan Sirre

Register Makelaar 
Taxateur -  NVM lid

Eigenaar

Ellen Weterkamp

Assistent Register 
Makelaar Taxateur

Sven Paul

Register Makelaar 
Taxateur - NVM lid
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