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16
Veldhoekseweg Hengelo (Gld)

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING halfvrijstaande woning

BOUWJAAR 2007

INhoud 426 m³

WOONOPPERVLAKTE 140 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 500 m²

AANTAL KAMERS 5

AANTAL SLAAPKAMERS 3

LIGGING aan doorgaande weg; bosrijke omgeving;

buiten bebouwde kom;

TuinLIGGING westen

isolatie volledig geïsoleerd

Energielabel a

Garage vrijstaand steen



OMSCHRIJVING
Prachtige, ruime Halfvrijstaande woning op een groot perceel.




In het buitengebied in de Gemeente Bronckhorst gelegen een zeer ruim opgezette 
woning met garage.




De locatie ligt op loopafstand van het uitgestrekte natuurgebied ’t Zand en de 
bossen van Ruurlo.




De woning uit 2007 is in uitstekende staat, goed geïsoleerd en beschikt bovendien 
over een zeer diepe en zonovergoten achtertuin.




Aan voorzijde zijn er extra parkeerplaatsen aangelegd, zodat er meer dan 
voldoende parkeermogelijkheden zijn op eigen terrein.




De indeling van de woning:

Entree, hal, toiletruimte, bergkast onder de trap en meterkast met 
glasvezelaansluiting. Woonkamer met erker, schouw en eiken vloerdelen. 
Woonkeuken met prachtig Belgisch natuurstenen werkblad en de volgende 
apparatuur: inductiekookplaat, combimagnetron, vaatwasser en koelkast. 

Vanuit de de keuken is er toegang tot het terras en achtertuin via dubbele 
tuindeuren.

1e verdieping: overloop, 3 ruime slaapkamers en sfeervolle badkamer met 
inloopdouche, 2-persoonsligbad, toilet en wastafel.

Vaste trap naar de 2e verdieping: grote open ruimte met CV-opstelling en 
mogelijkheid van 1 of zelfs 2 volwaardige kamers

Boven de 2e verdieping bevindt zich ook nog een bergzolder




Kortom een geweldige royale en goed geïsoleerde 2-onder-1-kap woning op grote 
kavel in het buitengebied.




De totale woonoppervlakte is 140 m²




De inhoud: 426 m³ en het energielabel is label A.



















Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond 2e verdieping



Plattegrond garage



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


