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15
Halseweg Zelhem

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING 2-onder-1-kapwoning

BOUWJAAR 1975

INhoud 559 m³

WOONOPPERVLAKTE 160 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 524 m²

AANTAL KAMERS 5

AANTAL SLAAPKAMERS 4

LIGGING In woonwijk, vrij uitzicht

TuinLIGGING zuid

isolatie muurisolatie, vloerisolatie, 
gedeeltelijk dubbel glas

Energielabel C

Garage inpandig



OMSCHRIJVING
Op een goede locatie gelegen tegenover een plantsoen en op loopafstand van het 
centrum én buitengebied staat deze royale HELFT VAN EEN DUBBELE WONING 
met inpandige garage, royaal oprit en zonnige achtertuin op het zuiden. De woning 
staat op een royale kavel van 524 m².




Indeling;

Begane grond: hal met trapopgang, vrijhangend toilet met fontein, royale L-vormige 
living van ca. 47 m² met verdiept zitgedeelte voorzien van een marmeren vloer met 
vloerverwarming en gashaard. Tevens is vanuit de living via een tuindeur het 
zonneterrras bereikbaar, nette keuken met inbouwapparatuur (o.a. oven, 
combimagnetron, koelkast, vaatwasser, gaskookplaat). Door de grote raampartijen 
is er een prettige lichtinval in de leefruimte en een vrij uitzicht aan de voorzijde over 
een plantsoen. Inpandige garage is voorzien van een wasmachine- en 
drogeraansluiting.




1e Verdieping: vide/overloop, 4 royale slaapkamers van 21 m², 10 m², 16 m² en 12 
m² (voorheen 5 slaapkamers), badkamer met ligbad, douche, vrijhangend toilet en 
wastafel. Vanaf de ouderslaapkamer is het inpandige balkon en badkamer 
bereikbaar.




2e Verdieping: (bereikbaar middels vlizotrap) grote zolderberging met C.V.-
opstelling.




Bijzonderheden:

•	Bouwjaar 1975.

•	Inhoud 559 m³/woonoppervlakte 160 m².

•	Voorzien van vloer- en muurisolatie, alsmede gedeeltelijk dubbel glas.

•	HR-ketel 2019.

•	Royale achtertuin op het zuiden met overdekt terras.

•	Gelegen nabij winkelvoorzieningen, sportaccommodaties, basisschool en het 
buitengebied

•	Het betreft een degelijk gebouwd huis met veel leefruimte, een ideale 
gezinswoning.





























Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond zolder
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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


