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Smidsstraat Zelhem

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING appartement

BOUWJAAR 1994

INhoud 320 m³

WOONOPPERVLAKTE 106 m²

AANTAL KAMERS 5

AANTAL SLAAPKAMERS 3

LIGGING in centrum

buitenruimte dakterras

isolatie volledig geisoleerd

Energielabel A

berging eigen berging



OMSCHRIJVING
Wil jij wonen in het centrum van Zelhem, met mooi uitzicht op het gezellige plein 
met eetcafés en winkels binnen handbereik? Dat kan in dit ruime 4-kamer 
appartement (woonoppervlakte 106 m²), met dakterras op het zuid/westen, 
gelegen op de 1e en 2e verdieping van het gebouw.




Indeling; 

Begane grond: centrale trapopgang naar 1e verdieping, eigen berging. 




1e Verdieping: entree/hal met garderobe, toilet met fontein, trapopgang met 
trapkast, Vanuit de ruime sfeervolle woonkamer kijk je uit op het gezellige plein. De 
nette open keuken met natuurstenen aanrechtblad (2003) is voorzien van 
inbouwapparatuur (o.a. koelkast, gas kookplaat, combimagnetron en aansluiting 
aanwezig t.b.v. vaatwasser). Vanuit het eetgedeelte/ keuken kom je via een 
schuifpui op het royale dakterras op het zuid/westen, waar je het hele jaar door 
kunt genieten van de zon. De woonkamer en keuken hebben een oppervlakte van 
45 m². 




2e Verdieping: overloop, C.V.-ruimte (HR-ketel 2019 en mechanische ventilatie). De 
masterbedroom met  rond kantelraam en grote garderobe kast is zeer ruim en aan 
de voorzijde gesitueerd. De 2 kleinere slaapkamers aan de achterzijde bieden 
voldoende ruimte voor slapen, studeren of werken. In het midden bevindt zich de  
badkamer met ligbad, douche, 2e toilet en wastafel.




 Bijzonderheden: 

• Bouwjaar 1994. 

• Volledig geïsoleerd. 

• Gezonde en actieve Vereniging van Eigenaren, bijdrage € 92,49.

• Dakterras 14 m². 

• Het appartement maakt onderdeel uit van een kleinschalig complex (3 
bovenwoningen en begane grond winkels)



















Kadastrale kaart



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond 2e verdieping



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


