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Geltinkweg Keijenborg

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING vrijstaande woning

BOUWJAAR 1997

INhoud 719  m³

WOONOPPERVLAKTE 181 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 425 m²

AANTAL KAMERS 5

AANTAL SLAAPKAMERS 4

LIGGING in wo0nwijk

TuinLIGGING noord-oost

isolatie dakisolatie, muurisolatie, 
vloerisolatie, dubbel glas

Energielabel C

Garage inpandig



OMSCHRIJVING
In het dorp Keijenborg gelegen zeer ruim opgezette vrijstaande woning uit 1997.




Het dorp Keijenborg is een kerkdorp in de gemeente Bronckhorst gelegen slechts 8 
kilometer ten noorden van het centrum van Doetinchem.




De woning is gelegen in een jonge woonwijk nabij sportvoorzieningen en op 
loopafstand van het buitengebied.




De woning heeft een woonoppervlakte van maar liefst 181 m² en een inhoud van 
719 m³.




De woning is recentelijk voorzien van een compleet nieuwe keuken en badkamer 
op de begane grond. Tevens is nagenoeg de hele woning voorzien van PVC-
vloeren.




De indeling van de woning is als volgt:

Entree, toiletruimte, badkamer (2021) met ligbad inloopdouche en wastafelmeubel 
met dubbele wastafel, bergkast, living met dubbele tuindeuren, zeer royale 
tuingerichte woonkeuken (2021) met werkeiland met bar en de volgende 
inbouwapparatuur: inductiekookplaat, wijnkoeler, quooker, oven, magnetron, 
vaatwasser, koelkast en vriezer. 

Middels de bijkeuken is de garage bereikbaar. 




Op de 1e verdieping bevinden zich 4 grote slaapkamers waarvan 2 met 
wastafelaansluiting, een badkamer met douche en toilet, stookruimte en een 
vlizotrap naar de bergzolder.




Vrije achtertuin met houten tuinchalet. 




De perceelsoppervlakte bedraagt 425 m².




Het energielabel van de woning is C en de begane grond is grotendeels voorzien 
van vloerverwarming. 





















Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond 2e verdieping



Plattegrond berging



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


