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104
Barchemseweg Ruurlo

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING 2-onder-1-kapwoning

BOUWJAAR 1937

INhoud 363 m³

WOONOPPERVLAKTE 110 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 807 m²

AANTAL KAMERS 4

AANTAL SLAAPKAMERS 2

LIGGING aan bosrand, buiten bebouwde kom

TuinLIGGING zuidwest

isolatie dakisolatie, gedeeltelijk muurisolatie, 
dubbel glas

Energielabel F

Garage royale stenen garage/schuur



OMSCHRIJVING
Betaalbaar buiten wonen? 




Tegenover de bossen gelegen tussen Ruurlo en Barchem, staat deze nette HELFT 
VAN EEN DUBBEL WOONHUIS met grote garage van 43 m², enkele berging(en) 
en zeer diepe achtertuin op het westen met een recent gebouwde fraaie veranda.




Indeling;

Onderverdieping: provisiekelder.

Begane grond: entree/hal, L-vormige sfeervolle woonkamer met eiken vloerdelen 
en airco (2022), houtkachel en prachtig uitzicht op het bos, royale woonkeuken met 
inbouwapparatuur (o.a. inductiekookplaat, combimagnetron, koelkast en 
vaatwasser van 2022) en granitovloer. Vanuit de keuken is er een uitzicht over de 
weilanden. Verder is op de begane grond een nette badkamer met ligbad, 
inloopdouchecabine en wastafel, ruime bijkeuken met C.V.-opstelling, toiletruimte.




1e Verdieping: overloop, 2 slaapkamers, waarvan één slaapkamer met ingebouwde 
kastruimte en airco van 2022, separate toiletruimte.




2e Verdieping: vliering.




Bijzonderheden:

•	Bouwjaar 1937/uitbouw ± 1996.

•	Woonoppervlakte 110 m².

•	Voorzien van dakisolatie, deels muurisolatie en dubbel glas. 

•	Perceelsoppervlakte 807 m².

•	Er zijn reeds bouwplannen aanwezig voor een uitbouw op de verdieping.

•	Ideale royale stenen garage/schuur voor klussers. Garage is voorzien van 
krachtstroom en een vliering.

•	De woning is gelegen in het buitengebied aan een 60 km. weg, doch op 5 fiets- 
minuten van het centrum van het dorp Ruurlo.





















Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e 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


