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Tulpstraat Steenderen

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING halfvrijstaande woning

BOUWJAAR 1981

INhoud 573 m³

WOONOPPERVLAKTE 138 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 218 m²

AANTAL KAMERS 6

AANTAL SLAAPKAMERS 6

LIGGING in woonwijk

isolatie dak isolatie; dubbel glas

Energielabel D

Garage aangebouwd steen

berging vrijstaand hout



OMSCHRIJVING
Zeer grote helft van een dubbel woonhuis.




Rustig gelegen woning met inpandige garage/berging en tuin met achteringang. 
Dichtbij voorzieningen en school, maar ook op loopafstand van het buitengebied.




De woning uit 1981 is ruim van opzet met maar liefst 6 slaapkamers en daarnaast 
nog een zeer ruime en verwarmde inpandige berging. De woning is zeer geschikt 
voor een kinderrijk gezin maar ook voor een combinatie van wonen en werken 
vanuit uw eigen woonomgeving. De woning heeft de volgende indeling:




Begane grond: carport/overdekte entree, hal, toilet, living met PVC vloer en 
vloerverwarming. Halfopen keuken met 6 pits gasfornuis voorzien van een oven, 
magnetron, vaatwasser en koelkast. Garage/berging met keukenblok en 
plavuizenvloer met vloerverwarming en vaste kasten.




1e verdieping: 5 slaapkamers waarvan 1 met balkon, badkamer met ligbad, 
douche, toilet en wastafel. 




2e verdieping: ruime overloop met CV-opstelling en extra 6e slaapkamer.




De tuin aan de achterzijde is voorzien van tuinprieel en een houten tuinberging. De 
tuin geeft veel ruimte en is onderhoudsarm. Ook heeft u in deze tuin de 
mogelijkheid om zowel van de ochtend als avondzon te kunnen genieten.




Steenderen is een rustig gelegen Achterhoeks dorp op amper een halfuur rijden van 
Arnhem. Ook de steden Zutphen en Doetinchem zijn zeer makkelijk bereikbaar met 
de auto of zelfs met de fiets is een serieuze optie. Openbaar vervoer is aanwezig en 
het dorp heeft een ruim voorzieningenniveau en een rijk verenigingsleven.




Bijzonderheden

- Inhoud woning 573 m³

- Woonoppervlakte 138 m²

- Perceelsoppervlakte 218 m²

- Rustige woonomgeving nabij dorpscentrum.

- Woonkamer voorzien van een aansluiting voor een houtkachel.

- Maar liefst 6 slaapkamers.





















Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond 2e 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


