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Burgemeester Galleestr Vorden

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING vrijstaande semi bungalow

BOUWJAAR 1960-1970

INhoud 674  m³

WOONOPPERVLAKTE 156 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 852 m²

AANTAL KAMERS 3

AANTAL SLAAPKAMERS 2

LIGGING in woonwijk

TuinLIGGING zuid oost

isolatie dubbel glas;

gedeeltelijk muurisolatie

gedeeltelijk vloerisolatie

Energielabel D

Garage vrijstaand steen



OMSCHRIJVING
Ruime vrijstaande woning op toplocatie.




Op prachtige locatie in directe nabijheid van het centrum, het station en het 
buitengebied gelegen woning. Door de iets hogere ligging is er vanuit de woning 
een mooi uitzicht op de Burgemeester Galleestraat en het Wiemelink. 




De woning is zeer ruim opgezet en volledig levensloopbestendig.




De oorspronkelijke woning uit 1968 is in 2013 nagenoeg over de volle breedte aan 
achterzijde en aan de zijkant uitgebouwd. Het resultaat is een prachtig ruime 
woning met tevens een vrijstaande garage en veel privacy.




De indeling van de woning

Entree, hal, meterkast met vernieuwde groepenkast, gemoderniseerde toiletruimte, 
keuken voorzien van een inductiekookplaat, vaatwasser, koelkast, vriezer, 
heteluchtoven, magnetron en wijnkoeler, keldertje, Cv-ruimte met Nefit HR 
combiketel, bijkeuken met achterentree. Zeer lichte living van ruim 60m² met 
gashaardpartij, schuifpui naar terras en eiken vloerdelen.

Twee slaapkamers waarvan 1 met vaste wastafel en 1 met openslaande deuren 
naar het terras en royale badkamer met dubbele wastafel en spiegelkast, urinoir, 
toilet, inloopdouche en natuurstenen vloer met vloerverwarming.

Verdieping: zolderberging




Het bijgebouw bestaat uit een garage met op afstand bedienbare overheaddeur en 
een separate tuinberging met waterpomp. De prachtig verzorgde tuin is voorzien 
van meerdere terrassen en biedt veel privacy.




De totale woonoppervlakte is 156 m². De inhoud 674 m³. De garage meet 26 m² en 
de perceelsoppervlakte is 852 m². 




De woning is in uitstekende staat en is instap klaar.




De richtprijs is € 635.000,-- k.k.





























Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond zolder



Plattegrond garage



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


