
info@demakelaarsvanbronckhorst.nl | www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

26
de Doeschot Vorden

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING 2-onder-1-kapwoning

BOUWJAAR 1987

INhoud 394  m³

WOONOPPERVLAKTE 96 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 295 m²

AANTAL KAMERS 5

AANTAL SLAAPKAMERS 3

LIGGING in woonwijk; aan rustige weg

TuinLIGGING zuidoost

isolatie dakisolatie, muurisolatie, gedeeltelijk 
dubbel glas

Energielabel C

Garage aangebouwd steen



OMSCHRIJVING
Wat deze twee onder een kapwoning met garage aan de Doeschot 26 in Vorden zo 
bijzonder maakt? Nou, kijk maar eens om je heen. Groen en ruimte, zowel voor als 
achter de woning. De woning is ideaal geschikt voor doorstromers en voor diegene 
die de eigen te grote woning graag inruilen voor iets kleiners. Kinderen kunnen hier 
door de rustige ligging, op straat spelen. Spelen op het veldje of in de nabijgelegen 
speeltuin. Het is juist die ruime opzet van de straat en het pleintje dat deze 
woonlocatie zo prettig maakt. 





De woning

Een knus huis. Dat voel je al bij de eerste stap over de drempel. Bij binnenkomst in 
de L-vormige woonkamer valt het oog direct op het vrije zicht over het groene 
plantsoen aan de voorzijde van de woning. De houthaard in de zithoek bepaalt hier 
de sfeer. Aan de achterzijde van de woning bevinden zich de eethoek en de 
halfopen keuken met inbouwkeuken in lichte kleurstelling. 




Boven zijn de 3 slaapkamers en de badkamer. De badkamer is uitgevoerd met een 
doucheruimte, toilet en wastafel. Via een vaste trap bereik je de zolderverdieping 
met een mogelijkheid voor een 4e (slaap)kamer.





De tuin

Met een perceeloppervlakte van 295 m² is er voldoende ruimte voor een garage, 
het parkeren op eigen terrein en uiteraard een royale achtertuin. In dit geval een 
diepe royale achtertuin. Aan de achterzijde wordt het perceel begrensd door een 
houtsingel met volwassen bomen waardoor je privacy is gewaarborgd.





De omgeving

De woning ligt in een aantrekkelijke eind jaren ’80 begin jaren ’90 woonwijk nabij 
het gezellige centrum van Vorden. In het centrum vind je een winkelbestand dat in 
lijn ligt met het dorpse karakter van Vorden. Hier kun je naast winkelen ook gezellig 
eten en borrelen in een van de eet- en drinkgelegenheden. Voor wie veel met het 
openbaar vervoer reist biedt het wonen in Vorden uitkomst. Vorden beschikt 
namelijk over een trein- en busstation met goede aansluitingen naar omliggende 
dorpen en steden. 




Gebruiksoppervlakte:

- wonen			                            :     96 m²

- overig inpandige ruimte	:      20 m²

Perceeloppervlakte		          :   295 m²



















Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond 2e verdieping



lijst van zaken



lijst van zaken



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


