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A.G. Noijweg Hoog-Keppel

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING vrijstaande woning

BOUWJAAR 1978

INhoud 575 m³

WOONOPPERVLAKTE 140 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 915 m²

AANTAL KAMERS 4

AANTAL SLAAPKAMERS 3

LIGGING in woonwijk

TuinLIGGING noord

isolatie dakisolatie, muurisolatie, 
vloerisolatie, dubbel glas

Energielabel A

Garage inpandig

berging vrijstaand hout



OMSCHRIJVING
Ruime villa in bosrijke omgeving.




In het rustieke dorpje Hoog-Keppel, nabij het markante dorpsplein met historisch 
kerkje en de 18 holes golfbaan, wordt u aangeboden een prachtig gelegen 
vrijstaande villa met ruim perceel. De villa met ruime tuin biedt een oase van rust en 
gevoel van privacy.




De indeling van het woonhuis is als volgt:

Entree, hal, toilet en trapopgang, Ruime L-vormige living met houthaard en eiken

vloerdelen, open keuken met 5-pits inductiekookplaat, oven, vaatwasser, koelkast 
en vriezer. Berging met achteringang en inpandige garage.




1e verdieping: 3 slaapkamers en badkamer met dakkapel, whirlpool, wastafel,

douche en toilet.




Vlizotrap naar zolderruimte.




De woning wordt omgeven door een royale tuin met achteringang en houten 
tuinschuur.




De woning is voorzien van 19 zonnepanelen.




Verder is de spouw nageïsoleerd evenals de vloer en de kap is nagenoeg overal 
geïsoleerd. 




Op loopafstand liggen het bos en voorzieningen (o.a. golfcourse, tennisbaan, jeu de 
boules, sporthal, binnen- en buiten zwembad), gezondheid (o.a. huis- en 
tandartsenpraktijk, apotheek, fysiopraktijk, fitness), wandel- en fietsmogelijkheden 
en op korte afstand (Hummelo, Doesburg en Doetinchem) scholen, detailhandel en 
culturele instellingen.




Hoog-Keppel ligt op korte afstand van Arnhem, Doesburg en Doetinchem. De 
snelwegen A 325, A12 en A50 brengen u binnen een uur in Utrecht, Enschede of 
Düsseldorf. Hoog-Keppel heeft een bushalte met verbindingen naar de NS-stations 
Dieren (intercity) en Doetinchem.




U bent van harte welkom deze woning vrijblijvend te bezichtigen.

























Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond 2e verdieping



Plattegrond schuur



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


