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Van Pallandtlaan Laag-Keppel

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING vrijstaande woning

BOUWJAAR 1972

INhoud 905  m³

WOONOPPERVLAKTE 198 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 971 m²

AANTAL KAMERS 6

AANTAL SLAAPKAMERS 4

LIGGING in de bebouwde kom;

vrije ligging

TuinLIGGING zuid oost

isolatie dakisolatie, muurisolatie, 

gedeeltelijk dubbel glas

Energielabel D

Garage inpandig

berging vrijstaand steen



OMSCHRIJVING
Prachtig gelegen vrijstaande Villa uit 1972 op ideale locatie.




Laag Keppel is een pittoresk dorpje gelegen tussen Doetinchem en Doesburg, 
goed bereikbaar vanuit Arnhem. 




Omgeven door natuurschoon met aan de ene kant de Oude IJssel en aan de 
andere kant het bos op loopafstand van de woning. De Keppelse golfbaan is 
tevens binnen handbereik.




Deze royale villa op een kavel van maar liefst 971 m² met de achtertuin gelegen op 
het zonnige zuid-oosten is onder architectuur gebouwd in 1972 en heeft maar liefst 
een inhoud van 905 m³ en een totale woonoppervlakte van 198 m².




De indeling:




Entree, hal, meterkast, provisiekelder, toiletruimte, studeerkamer, living met 
openslaande tuindeuren en een inbouw haard, keuken, bijkeuken en ruime garage 
die plaats biedt aan 2 auto’s.




Verdieping: 4 ruime slaapkamers waarvan 2 met balkon en uitzicht op de tuin, 2 
badkamers en ruime zolder/hobby ruimte met cv opstelling.




De ruime tuin met diverse bloemenborders waar het heerlijk vertoeven is biedt veel 
privacy, tuinschuur en ontsluiting naar de achter gelegen autoluwe kolenweg waar 
je zo het bos in wandelt.




Kortom een ruime Villa met vele mogelijkheden op een van de mooiste locaties van 
de Achterhoek.





















Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond kelder



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


