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Doetinchemseweg Zelhem

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING vrijstaande woning

BOUWJAAR 1900

INhoud 723 m³

WOONOPPERVLAKTE 196 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 1274 m²

AANTAL KAMERS 7

AANTAL SLAAPKAMERS 4

LIGGING in woonwijk

TuinLIGGING rondom

isolatie dakisolatie, muurisolatie, 
vloerisolatie, dubbel glas

Energielabel D

Garage vrijstaand steen



OMSCHRIJVING
Bent u op zoek naar een woning met veel ruimte in en rondom het huis en gelegen 
op korte afstand van de voorzieningen? Dan is deze woning misschien wel geschikt 
voor u. 




Op een royale kavel van 1274 m²! gelegen staat deze grotendeels verbouwde 
VRIJSTAANDE WOONBOERDERIJ met grote schuur c.q. garage (ca. 55 m²) en 
royale tuin. 




Deze woning is nagenoeg geheel verbouwd c.q. gemoderniseerd. O.a. het voorhuis 
moet nog worden verbouwd en de badkamer op de verdieping dient nog te worden 
gerealiseerd.




Deze woning is gezien de indeling uitermate geschikt voor o.a. praktijk aan huis, 
bed & breakfast of inwoning.




Indeling;

Begane grond: entree/hal met garderobe nis, luxe toiletruimte met vrijhangend 
toilet, urinoir en fontein, sfeervolle woonkamer met houtkachel en aan twee zijden 
openslaande tuindeuren, trapkast, doorgang naar voorhuis. De ruimte in het 
voorhuis biedt de mogelijkheid een prachtige royale woonkeuken te realiseren. 

Vanuit de woonkamer is een aangebouwde veranda bereikbaar waar u nog heerlijk 
kunt genieten in de avonden van de zon. Verder is op de begane grond aanwezig 
een: werkkamer, wasruimte, douche met wastafel (aansluiting vrijhangend toilet 
aanwezig), keuken, trap naar verdieping waar een vierde slaapkamer is 
gerealiseerd.

Verdieping: overloop met dakkapel, vrijhangend toilet, 3 slaapkamers, te realiseren 
badkamer.




Tijdens de verbouwing is de begane grond van het gehele pand reeds voorzien van 
een geïsoleerde betonvloer met grotendeels vloerverwarming. Houtwerk van de kap 
is vernieuwd, geïsoleerd en voorzien van nieuwe dakpannen. Spouwmuren zijn 
geïsoleerd. Verdiepingsvloer is vernieuwd. Nagenoeg overal hardhouten kozijnen 
met dubbel glas. 

Bijzonderheden:

•	Oorspronkelijk bouwjaar omstreeks 1900.

•	Woonoppervlakte 196 m².

•	C.V.-ketel 2020.

•	Garage voorzien van krachtstroom.

•	Woning is gelegen op loopafstand van het gezellige centrum van Zelhem met 
diverse winkels, café’s en supermarkten.





















Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond schuren



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


