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42
Vordenseweg HENGELO (GLD)

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING 2-onder-1-kapwoning

BOUWJAAR 1948

INhoud 389 m³ 

WOONOPPERVLAKTE 110 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 235 m²

AANTAL KAMERS 5

AANTAL SLAAPKAMERS 4

LIGGING in centrum

TuinLIGGING oost

isolatie dubbel glas

Garage parkeerplaats

berging vrijstaande stenen schuur



OMSCHRIJVING
Maak van je nieuwe woning je eigen droomhuis. 




Op de Vordenseweg 42 in Hengelo Gld staat een halfvrijstaande woning die deze 
“make-over” uitdaging graag met je aangaat. Eenmaal klaar, dan woon je hier in 
een sfeervol woonhuis met grote tuin en een riant bijgebouw (32m²) in de 
achtertuin.  En dat allemaal op steenworp afstand van het winkelcentrum. Dus ben 
je handig grijp dan nu je kans.




De begane grond heeft een functionele indeling. Naast de woonkamer tref je hier 
een woonkeuken met doorgang naar de bijkeuken. Boven de bijkeuken is een 
bergzolder. Een verrassende ruimte die eventueel bereikbaar is te maken vanaf de 
verdieping.

Boven zijn in totaal 4 slaapkamers aanwezig. Twee op de 1e verdieping en twee op 
de 2e verdieping. De badkamer op de 1e verdieping is voorzien van een ligbad, 
douche, wastafel en 2e toilet. 

Vanaf de tweede verdieping is via een vlizotrap de bergzolder bereikbaar.




Ben je benieuwd naar de mogelijkheden bekijk dan de snel de plattegronden of de 
video voor een eerste sfeerimpressie. Voor een echte beleving kun je een 
bezichtigingsafspraak maken via een van onze kantoren.




Het Gelderse Hengelo heeft een gezellig dorpscentrum en heeft een rijk 
verenigingsleven. Hier is het goed wonen! In de nabijgelegen steden Doetinchem 
en Zutphen vind je het voorgezet onderwijs en een uitgebreid winkelbestand.



















Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond 2e verdieping



Plattegrond zolder



Plattegrond schuur



lijst van zaken



lijst van zaken

Aan deze informatiebrochure kunnen geen rechten en verplichtingen worden ontleend.
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HENGELO GLD

Kerkstraat 4

7255 CB HENGELO GLD

 0575-462359

ZELHEM

Hengeloseweg 2

7021 ZT ZELHEM


 0314-624215

VORDEN

Zutphenseweg 26A


7251 DK Vorden

 0575-555733


