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De Bongerd Steenderen

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING appartement/benedenwoning

BOUWJAAR 1996

INhoud 290 m³

WOONOPPERVLAKTE 93 m²

AANTAL KAMERS 3

AANTAL SLAAPKAMERS 2

LIGGING in centrum;

aan rustige weg

TuinLIGGING zuidwest

berging inpandig

Energielabel B

servicekosten € 125,--/maand



OMSCHRIJVING
Zelfstandig wonen met zorg en ondersteuning om de hoek. 




In woon- en dienstencentrum de Bongerd in Steenderen ervaart u het zelfstandig 
wonen net zoals bij een regulier appartement. Met dat verschil dat het daarnaast 
een veilige woonzorg omgeving is, juist voor als het even wat minder gaat.




De Bongerd 2 is een van de 6 koopappartementen die tezamen de vereniging van 
eigenaars de Bongerd 2 tot en met 12 te Steenderen vormen. Het appartement 
heeft een gebruiksoppervlakte wonen van ca. 93 m² en is gelegen op de begane 
grond. Het is een comfortabel en goed toegankelijk 3 kamer appartement met een 
overdekt terras én tuin. Als eigenaar van het appartement kunt u tevens gebruik 
maken van de gezamenlijke fietsenberging.




In de centrale hal bevinden zich het bellentableau en de postkasten. Eenmaal in het 
appartement treft u de hal met rechts de inpandige berging en het toilet. Even 
doorlopen en u staat in de woonkamer. Een riante woonkamer van maar liefst 

46 m². Opvallend is de prettige daglichtinval via het grote raam aan de tuinzijde van 
het appartement. Om de hoek bevindt zich de half-open keurig nette 
inbouwkeuken. Ook de grote slaapkamer is direct vanuit de woonkamer 
bereikbaar. De grote slaapkamer is ruim opgezet en heeft een directe toegang naar 
de badkamer met doucheruimte, wastafel en toilet. Via de hal is de 2e slaapkamer 
bereikbaar.




Wilt u de ruimtelijke indeling van het appartement en de afmetingen van de 
vertrekken nog eens rustig bekijken? Raadpleeg dan de (digitale) plattegrond voor 
een volledig overzicht.




Het appartement ligt in de kern van Steenderen met de voorzieningen zoals een 
supermarkt, huisarts, zwembad etc om de hoek. Dorpshuis de Kei, waarin diverse 
activiteiten worden georganiseerd, ligt direct achter het gebouw. Voor een dagje 
cultuursnuiven en uitgebreide voorzieningen kunt u per auto of openbaar vervoer 
naar de nabijgelegen steden Zutphen, Doesburg en Doetinchem. De bus stopt 
praktisch voor de deur.

















Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



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


