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15
Leeuwencamp Baak

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING halfvrijstaande woning

BOUWJAAR 1983

INhoud 502 m³

WOONOPPERVLAKTE 129 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 320 m²

AANTAL KAMERS 6

AANTAL SLAAPKAMERS 5

LIGGING aan rustige weg; in woonwijk

TuinLIGGING zuidwest

isolatie dakisolatie; muurisolatie; vloerisolatie

Energielabel C

berging geen garage

schuur vrijstaand hout



OMSCHRIJVING
Als je op zoek bent naar meer dan gemiddeld dan ben je bij deze aantrekkelijke 
twee onder een kapwoning aan de Leeuwencamp 15 in Baak aan het juiste adres. 
Met 129 m² woonoppervlakte en 5 slaapkamers verdeeld over de 1e en 2e 
verdieping is deze woning passend voor (bijna) ieder gezin. 




Buiten, om de woning kun je heerlijk chillen onder de gezellige terrasoverkapping, 
een balletje trappen in de achtertuin en er is uiteraard voldoende bergruimte voor 
de overtollige tuinraad. Erg handig is de aan de voorzijde van het huis op eigen 
terrein gelegen parkeerplaats met ruimte voor 2 auto’s. Hoe heerlijk is het dat je 
nooit meer op zoek hoeft naar een openbare parkeerplaats in de straat. Net dat 
beetje extra dat het leven een stuk makkelijker maakt.




Baak is een kleine dorpskern in de Achterhoek. Gelegen nabij de Hanzestad 
Zutphen en omliggende dorpen waaronder Vorden en Steenderen. De rust die hier 
heerst heeft een prijs. Voor de voorzieningen ben je nl. aangewezen op een van de 
nabijgelegen dorpen of de stad Zutphen. Rondom Baak ligt een prachtig 
afwisselend landschap. Enerzijds het uiterwaardenlandschap en anderzijds het 
coulissenlandschap waar je heerlijk kunt wandelen en fietsen.




Ben jij nieuwsgierig naar de indeling van deze woning? Wil jij weten of deze woning 
bij jou past? Raadpleeg dan de plattegronden voor een complete indruk van de 
indeling van de woning. Of nog beter maak een afspraak voor een bezichtiging via 
een van onze kantoren. Wij leiden je graag rond in deze ruimtebeleving. 




Bouwjaar		 : 1983

Gebruiksoppervlakte:

- wonen	:  129 m²

- overig inpandige ruimte	:  10 m²

- externe bergruimte	:  8 m²

Perceelsoppervlakte : 320 m²




De woning heeft een energielabel C en is voorzien van 8 zonnepanelen.



















Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond zolder



Plattegrond schuur



lijst van zaken



lijst van zaken



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


