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Kastanjelaan Steenderen

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING vrijstaande woning

BOUWJAAR 2006

INhoud 567 m³

WOONOPPERVLAKTE 155 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 709 m²

AANTAL KAMERS 6

AANTAL SLAAPKAMERS 5

LIGGING aan rustige weg; in woonwijk;

vrij uitzicht

TuinLIGGING Tuin rondom

isolatie volledig geïsoleerd

Energielabel A

Garage inpandig

schuur en berging vrijstaand steen en vrijstaand hout



OMSCHRIJVING
Prachtig gelegen vrijstaand woonhuis




Op één van de mooiste locaties van het dorp Steenderen gelegen, solide 
gebouwde, moderne woning met prachtig uitzicht op de landerijen.




De woning ligt aan de buitenste rand van de bebouwde kom en toch vrij dicht bij 
het dorpscentrum. Steenderen is een rustig dorp in de Gemeente Bronckhorst, 
beschikt over veel voorzieningen als horeca, winkels, een school en diverse 
sportvoorzieningen waaronder een verwarmd buitenzwembad. Het is gesitueerd 
tussen de prachtige Hanzesteden Doesburg en Zutphen. Plaatsen als Arnhem, 
Nijmegen en Deventer zijn uitstekend bereikbaar.




De huidige bewoners zijn de eerste eigenaren. De woning is bijzonder qua indeling 
en is in een uitstekende staat van onderhoud. Daarnaast is de woning uit 2006 
volledig geïsoleerd (energielabel A) en voorzien van 9 zonnepanelen welke op het 
bijgebouw zijn geïnstalleerd. Deze zijn genoeg voor het afdekken van het eigen 
energieverbruik. 




De indeling:

Overdekte entree, hal, meterkast, toiletruimte, living met eikenvloerdelen, 
openslaande dubbele tuindeuren, erker en half open keuken met composiet 
werkbank, gaskookplaat, combioven, vaatwasser , koelkast, vriezer en afzuigkap. 
De geïsoleerde garage is van binnenuit bereikbaar.




1e verdieping: lichte overloop, wasruimte, 3 slaapkamers waarvan 1 met 
garderobenis. Prachtige badkamer met ligbad, inloopdouche, dubbele 
wastafelmeubel en toilet.

Vaste trap naar 2e verdieping met 2 zolderkamers, bergzolder en stookruimte.




De inhoud van de woning is  567 m³

De woonoppervlakte bedraagt 155 m²

De perceelsoppervlakte is 709 m²



OMSCHRIJVING
De slaapkamers en badkamer op de 1e verdieping en de zolderkamers zijn 
voorzien van rolluiken.

Erker in de woonkamer voorzien van screens.




Prachtige tuinschuur met overdekt terras met pizzaoven en tuinberging met houten 
kippenren.




Zorgvuldig aangelegde tuin met terrassen en eigen waterbron t.b.v. het 
computergestuurd automatisch tuinberegeningssysteem.




Kortom een prachtig vormgegeven woning op unieke locatie en ongekend uitzicht.























Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond 2e verdieping



Plattegrond schuur



lijst van zaken



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


