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34
het Wiemelink Vorden

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING vrijstaande woning

BOUWJAAR 1974

INhoud 542 m³ 

WOONOPPERVLAKTE 156 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 1670 m²

AANTAL KAMERS 5

AANTAL SLAAPKAMERS 4

LIGGING aan de rand van het centrum

TuinLIGGING rondom

isolatie gedeeltelijk dubbel glas

Energielabel E

Garage vrijstaand steen

schuur vrijstaand hout



OMSCHRIJVING
Een huis met potentie. We hebben een fraai vormgegeven vrijstaande woning. 
Degelijk, zeer goed onderhouden en waar de jaren ’70 van de vorige eeuw nog niet 
vergeten zijn. Een prima locatie en een tuin van maar liefst 1670 m2 oppervlakte 
waar je groene vingers van gaan jeuken. Kortom een ideale kans voor diegene die 
van deze enigszins doffe steen weer een mooie diamant willen maken.




Aan het Wiemelink in Vorden is het rustig wonen. Langs de breed opgezette straat 
staan woningen met overwegend grote diepe tuinen. Zo ook op nummer 34. Met 
een perceeloppervlakte van1670 m2 is er voldoende ruimte voor het verbouwen 
van je eigen groente, het houden van een paar gezellige scharrelkippen of gewoon 
een ontzettende speeltuin voor de kinderen. 

 

De woning heeft een aangename indeling met een straatgerichte woonkamer en 
een gesloten woonkeuken op de begane grond. Aan de achterzijde van de woning 
is een riante slaapkamer met aangrenzend een toilet en een badkamer. Speciale 
aandacht gaat hier uit naar de hal. Een hoogopgaande ruimte met op de verdieping 
een niet alledaagse overloop met vide. Boven zijn 3 slaapkamers waarvan de 
slaapkamer aan de voor- en achterzijde van de woning zeer royaal zijn. 




Ben je nieuwsgierig naar de maatvoering en de exacte indeling? Raadpleeg dan de 
digitale plattegronden voor een volledige beeld.




Schuin achter de woning aan het eind van de lange oprit staat de garage. De 
garage biedt voldoende ruimte voor de stalling van een auto of gewoon voor 
gebruik als bergruimte. Verder zijn op het perceel aanwezig een houten prieel en 
een houten schuur.



OMSCHRIJVING
Te voet sta je vanaf het Wiemelink in 5 minuten in het centrum van Vorden. Hier 
vind je de winkels en diverse eet- en drinkgelegenheden. Loop je in oostelijke 
richting dan sta je op het trein- en busstation. Vorden is door haar centrale ligging 
in het hart van de Achterhoek vaak het startpunt van een dagje Achterhoek. 
Rondom Vorden kun je eindeloos wandelen in de bossen of lekker met de fiets 
erop uit. Voor een dagje cultuur kun je terecht in een van de nabijgelegen steden 
Zutphen, Deventer of Doetinchem. 




Zie jij je al wonen op het Wiemelink 34 in Vorden? Maak dan snel een afspraak voor 
een bezichtiging via een van onze kantoren. De woning wordt je aangeboden met 
een in opdracht van de verkoper uitgevoerde bouwtechnische keuring.




Bouwjaar		                : 1974

Gebruiksoppervlakte:

- wonen		                :     156 m2

- externe bergruimte   	:       64 m2

Perceeloppervlakte	        : 1.670 m2



















Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond garage



Plattegrond schuur



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



lijst van zaken



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


