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34
Kerkstraat Hengelo (Gld)

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING appartement

BOUWJAAR 2007

INhoud 320 m³

WOONOPPERVLAKTE 120 m²

balkon aanwezig

AANTAL KAMERS 3

AANTAL SLAAPKAMERS 2

LIGGING in het centrum van hengelo gld

isolatie dakisolatie, muurisolatie, 
vloerisolatie, dubbel glas

Energielabel A

Garage eigen parkeerplaats in parkeergarage

berging aanwezig



OMSCHRIJVING
Prachtig appartement in het centrum van Hengelo Gld.




Het appartement bevindt zich op de 2e verdieping van het appartementencomplex 
Jacobshof.




Dit complex is gelegen in het hart van het dorp en vanuit de living en vanaf het 
balkon is er een prachtig uitzicht op de majestueuze Remigiuskerk en het kerkplein.




Het appartementencomplex beschikt over een parkeergarage waar elk 
appartement zijn eigen parkeerplaats en berging heeft.




Het appartementen gebouw is ruim van opzet en heeft een gezond en goed 
functionerende VVE.




Het appartement op nr. 34 is recent gemoderniseerd en prachtig afgewerkt. Het 
toilet en de badkamer zijn in 2021 vernieuwd. Tevens zijn de wanden deels 
voorzien van akoestische kurkbekleding.

De living is voorzien van een massief houten eiken vloer en vaste kastenwand. De 
living wordt gescheiden van de eethoek en keuken middels een roomdivider.




De keuken is uitgevoerd met o.a. een 5-pits inductiekookplaat en in 2021 is er een 
nieuwe vaatwasser, koelkast, vriezer en heteluchtoven geïnstalleerd.Tevens is de 
heteluchtoven voorzien van een gril- en magnetronfunctie.




Het appartement is voorzien van screens en rolluiken. De rolluiken in de 
slaapkamers en de screens in de woonkamer zijn in 2021 vernieuwd.




De indeling is op de plattegrond aangegeven en is als volgt: 

Entree, berging\cv-ruimte, toilet, living met balkon, halfopen keuken met eethoek, 
portaal, 2 slaapkamers waarvan 1 met vaste kastenwand en een prachtige 
badkamer met wastafelmeubel met dubbele wastafel, toilet, inloopdouche, 
designradiator en vloerverwarming.




Kortom een instap klaar appartement in het mooiste complex van Hengelo Gld.




Oplevering medio september 2022.




De servicekosten bedragen € 141,-- per maand.





























Plattegrond verdieping



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


