
info@demakelaarsvanbronckhorst.nl | www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

12
Ploeg Didam

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING 2-onder-1-kapwoning

BOUWJAAR 1991

INhoud 570 m³

WOONOPPERVLAKTE 151 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 235 m²

AANTAL KAMERS 5

AANTAL SLAAPKAMERS 4

LIGGING in woonwijk

TuinLIGGING Zuid

isolatie dakisolatie, muurisolatie, 
vloerisolatie, gedeeltelijk dubbel glas

Energielabel C

Garage aangebouwd steen, inpandig, carport

berging aangebouwd steen



OMSCHRIJVING
De lócatie is top. De wóning heeft liefde en aandacht nodig. Eenmaal opgeknapt 
dan biedt deze TWEE ONDER EEN KAP woning met AANGEBOUWDE 
KANTOORRUIMTE aan de Ploeg 12 in Didam jou dé leef- en werkruimte die jij 
zoekt. Een ideale woning voor een groot gezin, de thuiswerker of zelfs voor diegene 
die op zoek is naar een huis met ruimte voor een aan huis gebonden beroep of 
bedrijf. Hier kun je aan de slag.




De leefruimte beneden bestaat uit een grote L-vormige woonkamer met een half-
open verbinding naar de keuken. Via de bijkeuken kom je bij de verrassing van het 
huis. De oorspronkelijke inpandig bereikbare garage is in 2001 verlengt met een 
kantoorruimte van maar liefst 24 m2. Naast kantoor ruimte biedt deze ruimte tevens 
mogelijkheden voor gelijkvloers wonen. In de aangrenzende patio tuin kun je een 
frisse neus halen of heerlijk ontspannen tussen de bedrijven door.

Boven zijn in totaal 4 slaapkamers. Drie slaapkamers op de eerste verdieping en 
een 4e slaapkamer op de zolderverdieping. De badkamer is voorzien van een 
ligbad, douche , dubbele wastafel en een toilet.




Ben je nieuwsgierig naar de volledige ruimteverdeling raadpleeg dan de digitale 
plattegronden.




Didam heeft een dorps karakter met voor dorpse begrippen een hoog voorziening 
niveau. De bereikbaarheid is goed middels de openbaar vervoervoorziening in de 
vorm van een trein- en busstation en via de rijkswegen A12/A18 van Arnhem 
richting Oberhausen. 




Deze woning bieden wij aan met een bouwtechnisch keuringsrapport.




Bouwjaar			:1991




Gebruiksoppervlakte:  wonen 151 m², overige inpandige ruimte 14m²




Perceeloppervlakte		: 235 m²




Ben jij op zoek naar een woning met veel leef- en werkruimte? 

Meld je dan snel aan voor een bezichtiging van de woning. 



















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


