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Veldhoekseweg Hengelo (Gld)

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING vrijstaand herenhuis

BOUWJAAR 1930

INhoud 805 m³

WOONOPPERVLAKTE 205 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 850 m²

AANTAL KAMERS 9

AANTAL SLAAPKAMERS 5

LIGGING aan bosrand; in bosrijke omgeving;

landelijk gelegen

isolatie dakisolatie; muurisolatie; gedeeltelijk 
vloerisolatie; gedeeltelijk dubbel glas

Energielabel D

Garage vrijstaand steen



OMSCHRIJVING
Wilt u landelijk, aan de rand van het bos en tegelijk niet eenzaam wonen? Als dit u 
aanspreekt, moet u zeker komen kijken bij dit onlangs volledig verbouwde c.q. 
gemoderniseerde JAREN ’30 VRIJSTAAND HERENHUIS met stenen garage, 
berging en sierlijk aangelegde tuin rondom op een totale kavel van 850 m².




Deze recent volledig gemoderniseerde woning is royaal opgezet en geschikt voor 
o.a. een praktijk of kantoor aan huis (met eigen entree), groot gezin, bed & 
breakfast, inwoning of mantelzorg. Het uitgestrekte bosgebied “’t Zand” grenst aan 
de woning.




Globale indeling

Onderverdieping: provisiekelder.




Begane grond: entree, sfeervolle royale woonkeuken met inbouwapparatuur, 
eethoek, zithoek en provisiekast, ruime woonkamer met houtkachel, hal met 
trapopgang, modern vrijhangend toilet met fontein, achterentree, praktijkruimte met 
eigen entree, wachtkamer met keukenblok en extra toilet.




1e Verdieping: overloop met inbouwkasten, 5 ruime slaapkamers, vernieuwde 
badkamer met douche, tweepersoons ligbad, vrijhangend toilet en wastafelmeubel 
(vloerverwarming), wasruimte.




2e Verdieping: (bereikbaar met vaste trap) royale zolderberging.




Bijzonderheden:

• Bouwjaar 1930, verbouwd 2021 en 2022.

• Woonoppervlakte 205 m².

• Stenen garage van 28 m², voorzien van krachtstroom en zolderberging.

• Tijdens de verbouwing is de woning o.a. voorzien van een geïsoleerde betonvloer 
met vloerverwarming in woon- en leefruimtes, HR++beglazing, nieuwe keuken en 
sanitair, geheel vervangen elektra en plafonds, stucwerk, volledig nageïsoleerd dak 
en nieuwe platte daken.

• Voorzien van dak-, spouwmuur- en grotendeels vloerisolatie, alsmede deels 
isolerende HR++beglazing.

• De woning ligt aan bosgebied ’t Zand waardoor je direct de natuur inloopt en

heerlijk kunt wandelen of fietsen.

• Het centrum van Zelhem of Ruurlo is op slechts 7 autominuten bereikbaar. Het 
centrum van Doetinchem is in 15 autominuten bereikbaar.

• Bushalte staat nagenoeg voor de deur

































Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond 2e verdieping



Plattegrond kelder



Plattegrond schuren



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


