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Piet Mondriaanstraat Zelhem

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING vrijstaande semi-bungalow

BOUWJAAR 1985

INhoud 664 m³

WOONOPPERVLAKTE 161 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 713 m²

AANTAL KAMERS 4

AANTAL SLAAPKAMERS 3

LIGGING aan rustige weg, in woonwijk

TuinLIGGING rondom

isolatie dakisolatie, muurisolatie, 
vloerisolatie, dubbel glas, volledig 
geisoleerd

Energielabel B

Garage inpandig



OMSCHRIJVING
Op één van de mooiste plekjes in Zelhem staat deze keurig onderhouden 
VRIJSTAANDE SEMI-BUNGALOW met inpandige garage en verzorgde tuin met 
vijverpartij, diverse terrassen en dit alles op een kavel van 713 m².  Het perceel 
grenst aan een groenstrook en biedt veel rust en ruimte.




De slaapkamer met badkamer op de begane grond zorgen ervoor dat je gelijkvloers 
kunt wonen.  De woning is volledig geïsoleerd en voorzien van 9 zonnepanelen. 




Indeling;

Begane grond: overdekte entree/hal met trapopgang en garderobenis, slaapkamer, 
vrijhangend toilet met fontein, nette badkamer met whirlpool, inloopdouche en 
wastafel, royale L-vormige woonkamer met grote raampartijen waardoor de ruimte 
heerlijk licht is, verder is de woonkamer voorzien van een gashaard en schuifpui 
naar terras, vanuit de woonkamer is de in 2000 aangebouwde tuinkamer 
bereikbaar. De tuinkamer is voorzien van schuifpui en vloerverwarming. Een 
heerlijke plek om te vertoeven! 

De luxe en moderne keuken is  voorzien van alle Miele inbouwapparatuur (o.a. 
inductiekookplaat, combimagnetron, koelkast, vriezer, vaatwasser, quooker en 
koffiemachine), bijkeuken, inpandig te bereiken (verwarmde) garage met smeerput, 
vaste kastenwand en zolderberging.




1e Verdieping: overloop/vide, 2 royale slaapkamers met veel bergruimte achter  de 
knieschotten, moderne badkamer met inloopdouche, wastafel en vrijhangend toilet. 
Vanuit één van de slaapkamers is de zolder boven de garage eveneens bereikbaar.




Bijzonderheden:

•	Bouwjaar 1985.

•	Inhoud 664 m³, woonoppervlakte 161 m².

•	Perceeloppervlakte 713 m².

•	Energielabel B.

•	Heerlijk rustig wonen nabij het buitengebied, doch ook de centrumvoorzieningen 
binnen handbereik.























Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



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


