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36
Hofstraat Hengelo (Gld)

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING vrijstaande woning

BOUWJAAR 1973/2010

INhoud 775 m³

WOONOPPERVLAKTE 200 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 510 m²

AANTAL KAMERS 5

AANTAL SLAAPKAMERS 4

LIGGING in woonwijk aan de rand van het dorp

TuinLIGGING zuid/zuidwest

isolatie volledig geïsoleerd

Energielabel B

Garage aangebouwd steen, parkeerplaats



OMSCHRIJVING
Op een uitstekende locatie gelegen aan de rand van het dorp met vrij uitzicht op 
het prachtige buitengebied, staat deze royale ‘niet doorsnee’ vrijstaande woning 
met verrassend veel ruimte.




De woning is in 2010 flink uitgebouwd, compleet geïsoleerd en gerenoveerd; 
dakisolatie vanaf de buitenzijde, spouwmuurisolatie, HR++ glas, zonneboiler, 
vloerisolatie, de hele woning is voorzien van vloerverwarming en -koeling en elektra 
en meterkast zijn vernieuwd. In 2020 zijn er zonnepanelen geplaatst.




Indeling

Begane grond: entree met korte trap naar de gang met moderne toiletruimte. Fraaie 
woonkamer met veel lichtinval, hoog plafond, sfeer gashaard, en mooie uitkijk over 
het buitengebied. Nieuwe (2021) moderne keuken met diverse luxe 
inbouwapparatuur, waaronder Quooker, Siemens oven en vaatwasser en Bora 
inductie kookplaat met geïntrigeerd afzuigsysteem. Er is een grote extra kamer 
aanwezig met veel daglicht en hoog plafond, hier staat nu een snookertafel, maar 
deze is ook ideaal voor een kantoor of praktijk aan huis.




Via de entree/hal kun je met een paar treden naar beneden waar je 3 zeer royale en 
lichte slaapkamers vindt. Diverse kastenwanden, een keurige badkamer met ruime 
inloopdouche, ligbad, vrij hangend toilet, dubbele wastafel en voldoende 
kastruimte. De bijkeuken beschikt over was- en droogmachine aansluiting en de 
technische ruimte bevat de meterkast, CV- en vloerverwarming en -koelinstallatie, 
zonneboiler (200 l) en warmte terugwin unit.




Vanuit de keuken is het zonnige terras beschikbaar. Deze is op het zuiden gericht 
en voorzien van volautomatisch zonwering en verlichting. Via een korte trap kom je 
in de fraaie tuin met diverse terrassen en een zwemvijver waar je op een warme 
zomerdag heerlijk kan afkoelen. De tuin is volledig beplant met vaste planten en 
voorzien van een druppelslang die is aangesloten op eigen grondwaterpunt. 
Weelderig begroeid en toch weinig onderhoud.




•	Aangebouwde geïsoleerde stenen garage

•	Gelegen in gebied met veel wandelmogelijkheden

•	21 zonnepanelen

•	Zonneboiler voor warm water

•	Grotendeels voorzien van elektrische screens en rolluiken

•	Op de oprit is ruim plaats voor 2 auto’s 

•	Boven de keuken een bergzolder

•	In de zomer heerlijk koele slaapkamers























Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond souterrain
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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


