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7
het Heijink Vorden

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING 2-onder-1-kapwoning

BOUWJAAR 1986

INhoud 504  m³

WOONOPPERVLAKTE 123 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 413 m²

AANTAL KAMERS 4

AANTAL SLAAPKAMERS 3

LIGGING in een woonwijk

TuinLIGGING oost

isolatie dakisolatie, muurisolatie, dubbel glas

Energielabel C

Garage aangebouwd steen

berging/schuur vrijstaand hout



OMSCHRIJVING
Een ingetogen aanblik maar schijn bedriegt. Achter de gevel van deze TWEE 
ONDER EEN KAP WONING met GARAGE aan Het Heijink 7 in Vorden gaat een 
overweldigende en verrassende leefruimte schuil. Zowel binnen als buiten.             ’s 
Morgens bij het ontbijt in de aangebouwde eet-/tuinkamer met geopende 
tuindeuren genieten van een frisse en zachte ochtendbries. Heerlijk wegdromend 
bij het zicht op je riante vrij gelegen achtertuin. En bij het lengen van de dagen tot 
’s avonds laat met vrienden of familie onder het genot van een hapje en drankje 
samen genieten onder de overkapping van het onlangs geplaatste overdekte terras. 
Niet alledaagse dingen worden hier heel gewoon. Een heerlijk gevoel van vrijheid. 





De indeling

De woning heeft een praktische indeling. Beneden vormt de hoekopgestelde 
keuken de spil tussen  enerzijds de zithoek aan de straatzijde en anderzijds de eet-/
tuinkamer in de aanbouw. Een centrale plek waar je altijd in directe verbinding staat 
met het gezinsleven op de begane grond. Via de hal bereik je de garage. De garage 
is ruim en voorzien van een elektrische garagedeur.




Boven zijn in totaal 3 slaapkamers. Twee slaapkamers op de 1e verdieping en een 
derde slaapkamer op de 2e verdieping. Allen te bereiken via een vaste trap. De 
overloop op de 1e verdieping geeft verder toegang tot de garderobekast en de 
badkamer. Een moderne luxe badkamer uit 2016 met ligbad, toilet, wastafelmeubel 
en inloopdouche.





Rondom de woning

Aan de voorzijde van de woning is ruime parkeergelegenheid op de eigen oprit. Via 
de garage en de achterom is de achtertuin bereikbaar. Niet vaak zie je een 
achtertuin van dit formaat met bovendien zo veel privacy. Hier kun je op diverse 
terrassen, zittend, chillend of languit liggend heerlijk genieten van de zon. 





Vorden

Vorden heeft een gezellige dorpskern met een diversiteit aan winkels en 
restaurants. Rondom de dorpskern ligt een prachtig landschap met afwisselend 
natuur- en weidelandschappen. Vorden heeft zowel over de weg als per spoor een 
snelle ontsluiting naar de nabijgelegen steden Zutphen, Doetinchem en Deventer. 
Daar vind je een ruim aanbod aan winkels en bijvoorbeeld scholen in het voortgezet 
onderwijs.



















Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond 2e verdieping



Plattegrond berging/schuur



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


