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Loolaan Ruurlo

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING 2-onder-1-kapwoning

BOUWJAAR 1991

INhoud 548 

WOONOPPERVLAKTE 169

PERCEELOPPERVLAKTE 354

AANTAL KAMERS 6

AANTAL SLAAPKAMERS 5

LIGGING aan de rand van woonwijk

TuinLIGGING zuid-oosten

isolatie dak-, muur- en vloerisolatie, alsmede 
nagenoeg geheel dubbel glas

Energielabel B

Garage parkeerplaats

berging inpandig



OMSCHRIJVING
Ideale gezinswoning met veel leefruimte op de begane grond en 4 slaapkamers.




Deze uitstekend onderhouden uitgebouwde 2/1 kap woning staat op een rustige 
locatie aan de rand van de woonwijk ’t Loo op een kavel van 354 m². Met een paar 
minuten sta je in het centrum, maar wandel je ook het prachtige buitengebied van 
Ruurlo in. 

De woning is voorzien van een in 2018 gebouwde houten schuur met veranda en 
fraai aangelegde tuin met diverse terrassen gericht op het zuidoosten. De voortuin 
is tezamen met de buren in 2021 aangelegd.




Indeling:

Begane grond: royale entree/hal met trapopgang, toilet met fontein, L-vormige 
woonkamer met gashaard en aan de voorzijde een werkhoek, tuingerichte open 
woonkeuken (2007) o.a. voorzien van een Boretti gasfornuis met 2 ovens, koelkast 
en vaatwasser (2018), extra werkkamer (2007) met vaste kastenwand. De 2 extra 
aanwezige dakramen (elektrisch bedienbaar met regensensor), alsmede de glazen 
pui zorgen voor een heerlijke lichte ruimte. De werkkamer is ook prima voor andere 
doeleinden geschikt te maken. Ook prima te gebruiken als slaapkamer, waarbij de 
aangrenzende badkamer met inloopdouche en dubbele wastafelmeubel het 
levensloopbestendig bewonen mogelijk maakt. De totale leefruimte (excl. hal) op de 
begane grond is 99,5 m². Verder is in de voormalige garage een bijkeuken c.q. 
berging gerealiseerd voorzien van een keukenblok met extra inbouwkoelkast.




1e verdieping: overloop, 3 ruime slaapkamers, moderne badkamer met douche, 
vrijhangend toilet en wastafelmeubel.




2e verdieping: overloop met wasmachine- en drogeraansluiting, veel bergruimte, 
zolderkamer. 




Bijzonderheden:

•	Bouwjaar 1991. Aanbouw 2007. 

•	Inhoud 548 m³. 

•	Woonoppervlakte 169 m².

•	Voorzien van dak-, muur- en vloerisolatie, alsmede nagenoeg geheel dubbel glas.

•	Achterzijde voorzien van elektrische screens.

•	C.V.-combiketel vernieuwd in 2020.

•	Energielabel B.

•	Deze woning is gelegen op loopafstand van bus- en treinstation, alsmede 
sportgelegenheden.



























Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond 2e verdieping



Plattegrond schuur



lijst van zaken



lijst van zaken

Aan deze informatiebrochure kunnen geen rechten en verplichtingen worden ontleend.



Lijst van zaken
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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


