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Robert van Guliklaan Zutphen

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING vrijstaande woning

BOUWJAAR 1992

INhoud 447 m³

WOONOPPERVLAKTE 134 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 450 m²

AANTAL KAMERS 4

AANTAL SLAAPKAMERS 3

LIGGING aan rustige weg; in woonwijk; 

vrij uitzicht

TuinLIGGING tuin rondom

isolatie dakisolatie, muurisolatie, 
vloerisolatie, dubbel glas

Energielabel B

Garage vrijstaand steen

berging vrijstaand steen



OMSCHRIJVING
Als je het nodig hebt is het er niet en als je het zoekt vind je het niet. Kortom 
LEVENSLOOPGESCHIKTE WONINGEN zijn schaars. 

Wonen, slapen en baden oftewel het volledige woonprogramma op de begane 
grond. Dat is wat deze woning jou biedt!




Een keurig onderhouden SEMI-BUNGALOW op ook nog eens een prachtlocatie 
aan de rand van een nog relatief jonge woonwijk. Een rustig straatbeeld met aan de 
ene zijde van de straat overwegend vrijstaande woningen en aan de andere zijde 
van de straat kijk je uit over het water en in het groen. Hier komen al jou 
woonwensen samen. 




Met 134 m2 gebruiksoppervlakte wonen is deze woning ruim zonder direct te groot 
te zijn. De woonkamer beneden heeft een ruimtelijke en speelse indeling door 
verspringende muren en een vide in de zithoek. De inval van het daglicht door de 
grote ramen maakt deze ruimte tot een zeer aangename verblijfsruimte. Het koken 
gebeurt in de gesloten keuken achter een keurige hoekopgestelde inbouwkeuken 
met volledige keukeninrichting. Erg praktisch is hier de doorgang naar en de 
aanwezigheid van een bijkeuken naast de keuken. 

In totaal zijn er 3 slaapkamers in de woning aanwezig. Zoals aangegeven een ruime 
SLAAPKAMER met BADKAMER op de BEGANE GROND en 2 slaapkamers op de 
verdieping. Op de verdieping is vanaf de overloop met open werkruimte de 2e 
badkamer bereikbaar.




Rondom de woning ligt een keurig aangelegde tuin. Door de lange oprit is er 
voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Achterin de heerlijk zonnige tuin 
staat de garage en een hobbyschuur. In totaal goed voor ca. 40 m2 oppervlakte 
bijgebouwen.




In de wijk vind je de basisvoorzieningen zoals een supermarkt, scholen, 
verenigingen, huisarts en meer bijzonder een ziekenhuis. Kortom als je op zoek 
bent naar een geschikte woning voor nu en in de toekomst dan ben je op de Robert 
van Guliklaan 20 aan het juiste adres. 




Ben je nieuwsgierig naar de exacte indeling van de woning raadpleeg dan snel de 
digitale plattegronden. Wij staan klaar om je rond te leiden in wellicht jou woning 
voor de toekomst. 





















Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond verdieping



Plattegrond berging/garage



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


