
TE KOOP
Nijbroekseweg 25, 7323 RG  APELDOORN


Vraagprijs € 595.000,- k.k.
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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

Soort:


Kamers:

Inhoud:


Woonoppervlakte:

Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:

Verwarming:

1968

bungalow

4

600 m³

126 m²

680 m²

23 m²

c.v.-ketel, open haard



Omschrijving
Nabij het weidse Park Zuidbroek gelegen vrijstaande semi-bungalow met slaapkamer en 
badkamer op de begane grond, aangebouwde stenen garage en eigen oprit voor meerdere 
auto's. De woning is gebouwd in 1968. Woonoppervlakte 126 m² en inhoud 600 m³. Het 
uiteindelijke perceel wordt nog nader ingemeten door het Kadaster en zal uiteindelijk circa 
680 m² worden. De oranje piketpaaltjes staan inmiddels op het perceel. De in spouw 
gebouwde stenen garage (16,5 m²) is voorzien van een uitstortgootsteen, CV-opstelplaats en 
aansluiting wasapparatuur. Ligging nabij Woonzorgcentrum Het Kristal, supermarkt, diverse 
scholen, restaurant, sportcomplex en zwembad. Uitvalswegen A1 en A50 zijn goed 
bereikbaar.







Indeling:

Begane grond: Zijentree, ruime hal met meterkast en toegang naar de kelder (7 m²), toilet, 
straatgerichte woonkamer met imposante open haard, dichte keuken met achterentree, 
slaapkamer en badkamer met inloopdouche, bubbelbad en wastafel. 




Verdieping: Riante overloop en 2 slaapkamers voorzien van dakramen.







Bijzonderheden:

• Vrijstaande semi-bungalow.

• Badkamer en slaapkamer op begane grond.

• Aangebouwde stenen garage.

• Oprit voor meerdere auto's.

• Verdieping voorzien van 2 slaapkamers (meerdere kamers mogelijk).

• Gunstige ligging t.o.v. alle voorzieningen.

• Definitief energielabel (geldig tot 07-12-2030).







Vraagprijs: € 595.000,- k.k.                           

Aanvaarding: Per 15-09-2022.







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



Locatie
NIJBROEKSEWEG 25


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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