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Kruisstukweg Wehl

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING vrijstaande woning

BOUWJAAR 1960

INhoud 543 m³

WOONOPPERVLAKTE 152 m²

PERCEELOPPERVLAKTE ca. 1200 m²

AANTAL KAMERS 6

AANTAL SLAAPKAMERS 5

LIGGING aan rustige weg, vrij uitzicht, 

aan bosrand, landelijk gelegen

TuinLIGGING tuin rondom

isolatie dakisolatie, muurisolatie, 
vloerisolatie, dubbel glas

Energielabel E

schuur vrijstaand hout



OMSCHRIJVING
Op een werkelijk schitterende locatie gelegen aan een doodlopende weg 
verscholen in het groen staat deze verrassend ruime vrijstaande woning met schuur 
en tuin op een kavel van ca. 1200 m². Deze woning kan levensloopbestendig 
bewoond worden.




U komt aan rijden via een eigen weg en belandt dan op een erf omgeven door 
weiland, een vijver, natuur en bomen. Echt een plek om tot rust te komen.




De woning is begin jaren ’60 degelijk gebouwd en in 2006 uitgebouwd en 
gemoderniseerd en kent de volgende indeling:

Onderverdieping: provisiekelder

Begane grond: entree/hal met trapopgang, vernieuwde meterkast, vrijhangend 
toilet met fontein, open keuken met diverse inbouwapparatuur, eetkamer, 
woonkamer, luxe badkamer met whirlpool, inloopdouche, vrijhangend toilet en 
wastafelmeubel, royale slaapkamer, provisieruimte, bijkeuken met Cv-opstelling.

1e verdieping: overloop, 4 slaapkamers, waarvan 1 met een dakterras, enkele 
inbouwkasten

2e Verdieping: vliering




Bijzonderheden:

-	Woonoppervlakte 152 m²

-	Voorzien van dak-, muur- en deels vloerisolatie alsmede dubbel glas

-	Begane grond is voorzien van vloerverwarming

-	Het treinstation en centrum van Wehl is slechts binnen enkele autominuten te 
bereiken. Je kunt hier terecht voor je dagelijkse boodschappen. Op korte afstand 
liggen steden Doetinchem, Doesburg en Arnhem




Richtprijs € 600.000,-- k.k.



















Kadastrale kaart



situatie tekening



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e 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


