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18
Brinkerhof Vorden

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING hoekwoning

BOUWJAAR 1975

INhoud 445 

WOONOPPERVLAKTE 127

PERCEELOPPERVLAKTE 204

AANTAL KAMERS 5

AANTAL SLAAPKAMERS 4

LIGGING in woonwijk

TuinLIGGING west

isolatie dakisolatie, muurisolatie, 
vloerisolatie, grotendeels dubbelglas, 
HR-glas

Energielabel B

Garage aangebouwd steen

berging aangebouwd steen



OMSCHRIJVING
Woningen van 1e eigenaren hebben iets bijzonders. Vrijwel altijd zijn deze, met 
respect voor de gebruikte materialen, goed onderhouden. Zo ook deze 
HOEKWONING met GARAGE aan de Brinkerhof 18 in Vorden. Van onder tot boven 
een kwalitatief degelijke woning met veel leefruimte en op onderdelen geheel in lijn 
met de tijd verduurzaamd. 





Om het huis

De woning heeft een open ligging met een doorkijk over de weilanden aan het 
Hoge. Er is voldoende parkeergelegenheid voor de eigen garage of op openbaar 
terrein. Voor de allerkleinsten is om de hoek een speelveld met enkele 
speeltoestellen. 





In het huis

Op de begane grond heeft de woning een royale woonkamer met halfopen keuken 
en doorgang naar de achtergelegen berging. Van hieruit stap je zo je westelijk 
georiënteerde tuin in. Wat hier opvalt is dat de achtertuin een directe ingang heeft 
naar de garage. Erg praktisch.




Boven zijn in totaal 4 royale slaapkamers. Drie slaapkamers op de 1e verdieping en 
de vierde slaapkamer op de 2e verdieping. Ook de 2e verdieping is bereikbaar via 
een vaste trap. De badkamer heeft een praktische indeling en is afgewerkt met een 
frisse tegel. Er is een inloopdouche, een wastafel en een 2e toilet. Voor een 
complete indruk van de indeling van de woning verwijzen we je naar de digitale 
plattegronden.





Vorden en omgeving

De woning is gelegen in een woonwijk op korte afstand van het centrum. Lopend of 
met de fiets ben je er zo. Het centrum heeft een echt dorps karakter met winkels 
voor de basisvoorzieningen en gezellige eet- en drinkgelegenheden. Uiteraard 
vinden we hier ook (openbare) voorzieningen zoals scholen, een diversiteit aan 
sportverenigingen en heeft Vorden om niet te vergeten een trein- en busstation 
voor de openbaar vervoer reizigers. Rondom Vorden ligt een prachtig buitengebied 
met afwisselend bossen en landerijen die vaak toebehoren aan een van de 
landgoederen die Vorden rijk is. 




Kortom een ideale woning en woonomgeving voor jou en je gezin waar je je al snel 
thuis voelt.




Deze woning wordt aangeboden met een bouwtechnische keuring. 





















Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond 2e verdieping
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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


