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8
de Bongerd Vorden

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING tussenwoning

BOUWJAAR 1964

INhoud 354  m³

WOONOPPERVLAKTE 88 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 170 m²

AANTAL KAMERS 4

AANTAL SLAAPKAMERS 3

LIGGING aan rustsige weg;

in woonwijk

TuinLIGGING noordoost

isolatie dakisolatie; grotendeels dubbelglas

Energielabel C

bergingen aangebouwd steen; aangebouwd hout



OMSCHRIJVING
De eigenaar van deze UITGEBOUWDE MIDDENWONING aan de Bongerd 8 in 
Vorden woont hier al bijna 50 jaar. Van het eerste liefdesnestje, het eerste kindje, 
woninguitbreiding als gevolg van de opgroeiende jeugd, de eerste nestverlater tot 
nu…. nog altijd samen lekker genieten van het vertrouwde stekkie. Dit moet wel 
een bijzondere woning zijn. 





De woning

Deze heerlijke gezinswoning uit 1964 is in de loop der jaren uitgebreid aan de voor- 
en achterzijde. Aan de zonnige voorzijde geniet je in de erker van een prachtig 
uitzicht op de grote bomen van de Decanije. De achterzijde van de woning is 
uitgebouwd met een moderne, royale keuken en voorzien van alle apparatuur. 
Hiermee is een heerlijke leefruimte op de begane grond ontstaan waar ook ruimte is 
voor een kleine werkplek. En niet te vergeten de praktische koele kelder met 
handige bergruimte.




Boven zijn 3 slaapkamers en een badkamer met douche, wastafelmeubel én toilet. 
De kleinste slaapkamer is heel inventief vormgegeven en vooral ook heel spannend 
uitgebreid met een ‘hoogslaper’ op zolderniveau. De masterbedroom heeft een 
prachtig uitzicht en er is voldoende ruimte voor een grote kastenwand. De tweede 
kamer is heel licht en is voorzien van een wastafel. Met een uittrektrap bereikt men 
de bergzolder voorzien van een dakraam.





De tuin

Achter de woning ligt de fijne diepe tuin met nieuwe bestrating én afsluitbare 
achterom. In de tuin zijn zon- en schaduwterrassen en daarmee voor ieder wat wils. 
Er zijn 2 bergingen. De aangebouwde stenen berging is verwarmd.  Hierin staan 
momenteel o.a. fietsen, werkbank, wasmachine/ droger en de CV-ketel. Het 
tuingereedschap en tuinmeubilair zijn te vinden in de charmante houten berging.





Vorden en omgeving

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 2e verdieping



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


