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Kampshofken Halle

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING 2-onder-1-kapwoning

BOUWJAAR 1988

INhoud 442 m³

WOONOPPERVLAKTE 155 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 368 m²

AANTAL KAMERS 5

AANTAL SLAAPKAMERS 4

LIGGING aan rustige weg, in woonwijk

TuinLIGGING noordoost

isolatie dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie

Energielabel B

parkeren op eigen terrein

berging vrijstaand hout



OMSCHRIJVING
Aan de rand van een rustig woonerf gelegen staat deze UITGEBOUWDE TWEE 
ONDER EEN KAPWONING op een ruime kavel van 368 m². 




Door de uitbouw heeft deze woning veel leefruimte op de begane grond: er is een 
extra kamer gerealiseerd welke de huidige eigenaar gebruikt als speelkamer. Deze 
kamer kan als slaapkamer dienen en de achterliggende berging kan worden 
verbouwd tot badkamer zodat de woning levensloopbestendig kan worden 
bewoond.




Indeling;

Begane grond: entree/hal met trapopgang, C.V.-ruimte, speel-/annex werkkamer 
met inbouwkast, L-vormige woonkamer via openslaande deuren bereikbare royale 
woonkeuken met lichtkoepel en een U-vormig keukenblok voorzien van een nieuwe 
vaatwasser (2022), koelkast, oven en 5-pits gaskookplaat, bijkeuken met 
uitstortgootsteen, vrijhangend toilet met fontein, berging.




1e Verdieping: overloop met airco, 3 slaapkamers, waarvan de ouderslaapkamer is 
voorzien van inbouwkasten, badkamer met douche, wastafelmeubel en vrijhangend 
toilet. 




2e Verdieping: (bereikbaar d.m.v. vaste trap) zolderkamer met dakraam en veel 
bergruimte achter de knieschotten.

Het perceel is voorzien van een royaal oprit t.b.v. meerdere auto’s en een 
onderhoudsvriendelijke achtertuin met houten schuur met terrasoverkapping en 
fietsenberging.




Bijzonderheden:

•	Bouwjaar 1988/uitbouw 2001.

•	Woonoppervlakte 155 m².

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

•	Keuken en bijkeuken vloerverwarming.

•	Energielabel B.

•	Rustig woonerf met speeltuinje nabij. Basisschool op loopafstand. Buitengebied 
binnen handbereik.



























Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond 2e verdieping



Plattegrond schuur
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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


