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30
het Jebbink Vorden

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING 2-onder-1-kapwoning

BOUWJAAR 1970

INhoud 568 m³

WOONOPPERVLAKTE 140 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 435 m²

AANTAL KAMERS 6

AANTAL SLAAPKAMERS 5

LIGGING aan rustige weg; in woonwijk

TuinLIGGING zuidoost

isolatie dakisolatie; muurisolatie; 
vloerisolatie; HR-glas

Energielabel B     ( 16 zonnepanelen )

Garage aangebouwd steen

berging vrijstaand hout



OMSCHRIJVING
Ruimte voor wonen. Dat is nu precies wat deze royale twee onder een kapwoning 
aan het Jebbink 30 in Vorden jou biedt. Zowel binnen als buiten. Binnen vind je 140 
m² puur wooncomfort verdeeld over 3 woonlagen. Buiten wacht je een riante tuin 
van 435 m² met diverse terrassen en…. een riante houten (douglas) 
terrasoverkapping met tuinschuur voor jou en je familie en/of vrienden. Kortom een 
ideale woning voor een ieder die graag ruim in de jas zit!





Met de tijd mee

Achter de voordeur van deze jaren ’70 woning zien we direct dat de tijd in déze 
woning niet heeft stilgestaan. De huidige eigenaar woont hier al 15 jaar. Gewoon 
een superfijn huis dat op vele onderdelen is gemoderniseerd. Naast een moderne 
wand- en vloerafwerking zijn de inbouwkeuken en de badkamer vervangen. Ook is 
op de zolderverdieping een dakkapel geplaatst. Grote investeringen waar niet 
alleen de eigenaar maar nu ook jij van kunt genieten. 





Verduurzaming

Het verduurzamen van je woning wordt steeds belangrijker. Dat heeft de eigenaar 
hier serieus opgepakt. Het dak en de gevel zijn nageïsoleerd en in de kruipruimte 
ligt een bodemisolatie. Bij het vervangen van de kozijnen is isolerende beglazing 
geplaatst. En op het dak liggen maar liefst 16 zonnepanelen. Een doorsnee gezin 
wekt hiermee een groot gedeelte van haar energiebehoefte op.





Wat zit waar?

Op de begane grond is een grote L-vormige woonkamer met een gezellige zithoek 
met houthaard en een eethoek aan de achterzijde van de woning. De keuken zit 
standaard in de aanbouw en is voorzien van een U-vormige moderne 
inbouwkeuken. Erg praktisch is de inpandige doorgang naar de garage. Boven zijn 
in totaal 5 slaapkamers waarvan 1 riante slaapkamer op de zolderverdieping. De 
badkamer op de verdieping is uitgevoerd met een inloopdouche, wastafelmeubel 
en een toilet. Via een vaste trap bereik je de zolderverdieping. Voor een indruk van 
de exacte ruimteverdeling kun je de digitale plattegronden raadplegen.




Gebruiksoppervlakte:

- wonen			                              : 140 m²

- overig inpandige ruimte	   : 17 m²

- externe bergruimte		          : 14 m²

























Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond 2e verdieping



Plattegrond 2e verdieping



Plattegrond berging



Plattegrond berging
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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


