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12
de Bongerd Vorden

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING hoekwoning

BOUWJAAR 1968

INhoud 367 m³

WOONOPPERVLAKTE 86 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 305 m²

AANTAL KAMERS 4

AANTAL SLAAPKAMERS 3

LIGGING aan rustige weg; in woonwijk

TuinLIGGING noordoost

isolatie muurisolatie; gedeeltelijk dubbel glas

Berging aangebouwd steen

parkeren op eigen terrein



OMSCHRIJVING
Wordt deze goed onderhouden UITGEBOUWDE HOEKWONING aan de Bongerd 
12 in Vorden jouw lichtpunt voor de feestdagen? 

Een gezinswoning met een aangename leefruimte voor jou en/of je jonge gezin. 
Zowel binnen als buiten. De woning staat op een riant perceel van 305 m2 
waardoor er naast het parkeren op eigen terrein, de buitenberging en de in 2020 
geplaatste terrasoverkapping meer dan voldoende ruimte overblijft voor je 
tuinhobby of speelruimte voor de kids.




De oorspronkelijk in 1968 gebouwde woning is begin jaren ’80 uitgebouwd. Met het 
verplaatsen van de keuken naar de aanbouw is op de begane grond een prettige 
leefruimte ontstaan. Opvallend zijn de grote ramen in de woonkamer waardoor het 
daglicht onbelemmerd binnenvalt en je bovendien een mooi uitzicht hebt over de 
straat en je eigen achtertuin. Boven zijn 3 slaapkamers en een doucheruimte met 
douche en wastafel. Vanaf de overloop met bergkast brengt een vlizotrap je naar 
de bevloerde bergzolder.




De woning ligt aan een rustige woonstraat op loopafstand van het centrum van 
Vorden. De voorzieningen in het centrum waaronder winkels voor de dagelijkse 
boodschappen, gezellige drink- en eetgelegenheden sluiten aan bij het dorpse 
karakter van Vorden. Vorden is goed bereikbaar per spoor en over de weg.




Hou je van wandelen, fietsen of gewoon actief bezig te zijn in de natuur dan heeft 
Vorden je veel te bieden. Kris kras door het uitgestrekte bosrijke buitengebied van 
Vorden is een uitgebreid wandel- en fietsnetwerk aangelegd. Ook te paard of met 
de mountainbike kun je hier je hart ophalen op een van de vele paden of de 
aangelegde routes.



















Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond zolder



Plattegrond berging



lijst van zaken



lijst van zaken



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


