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Karper Doetinchem

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING tussenwoning

BOUWJAAR 2006

INhoud 299 m³

WOONOPPERVLAKTE 82 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 147 m²

AANTAL KAMERS 3

AANTAL SLAAPKAMERS 2

LIGGING aan rustige weg, in woonwijk

TuinLIGGING zuid

isolatie volledig geisoleerd

Energielabel A+

Garage parkeerplaats

berging inpandig



OMSCHRIJVING
Moderne uitstekend energiezuinige onderhouden tussenwoning met eigen oprit, 
gelegen in de mooie wijk IJsseltuinen. Deze woning is in 2006 traditioneel gebouwd 
met gebruik van kwalitatief goede materialen, optimaal geïsoleerd en er zijn 12 
zonnepanelen aangebracht.




Indeling;

Begane grond: entree/hal met garderobe, vrijhangend toilet met fontein, inpandige 
geïsoleerde berging, moderne open keuken met granieten aanrecht en 
inbouwapparatuur (o.a. inductiekookplaat, koelkast, vaatwasser en oven), 
tuingerichte woonkamer met heerlijke lichtinval en dubbele deur met hordeur naar 
zonneterras met een verzorgde tuin voorzien van een vijverpartij en houten 
tuinberging. De begane grond is grotendeels voorzien van een massieve eikenvloer.




1e Verdieping: overloop, 2 royale slaapkamers van 16,5 m² en 7,7 m² (mogelijkheid 
tot 3), waarvan één met vaste kastenwand, berging met wasmachine- en 
drogeraansluiting, alsmede C.V.-opstelling, nette badkamer met douchecabine, 
ligbad, vrijhangend toilet en wastafel. 




Bijzonderheden:

•	Bouwjaar 2006.

•	Woonoppervlakte 82 m².

•	Perceelsoppervlakte 147 m².

•	Onderhoudsvriendelijke tuin op zuiden met kunstgras.

•	Terras voorzien van elektrisch zonnescherm.

•	Energielabel A+.

•	Voorzien van dak-, muur- en vloerisolatie, alsmede HR++ glas.

•	Gelegen op steenworp afstand van de Oude IJssel en supermarkt. Op 
loopafstand van het openbaar vervoer, Kruisbergse bossen en het stadscentrum 
van Doetinchem met diverse winkels, bioscoop, theater en horecagelegenheden.

•	Het betreft een keurig verzorgd geheel.

•	Door de goede isolatie en zonnepanelen een laag energieverbruik.





















Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond berging
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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


