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Margrietlaan Vorden

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING 2-onder-1-kapwoning

BOUWJAAR 1970

INhoud 276 m³

WOONOPPERVLAKTE 75 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 226 m²

AANTAL KAMERS 3

AANTAL SLAAPKAMERS 2

LIGGING aan rustige weg; in woonwijk

TuinLIGGING zuid

isolatie gedeeltelijk dakisolatie; 

dubbel glas

Energielabel E

berging vrijstaand steen



OMSCHRIJVING
Eindelijk. Een woning met een SLAAPKAMER en de BADKAMER op de BEGANE 
GROND. Niet te groot en niet te klein. Eigenlijk precies wat u zoekt. Met 75 m² 
gebruiksoppervlakte wonen en een perceeloppervlakte van ca. 226 m² hebt u zowel 
binnen als buiten een heerlijke leefruimte.

En wat dacht u van de omgeving. De straat en de wijk zijn heerlijk rustig en toch 
woont u op nog geen 5 minuten loopafstand van het centrum. Dat voelt toch als 
thuiskomen.




We gaan snel binnen kijken. Naast de slaapkamer en badkamer zijn uiteraard ook 
de keuken en de woonkamer op de begane grond te vinden. De keuken zal u 
verbazen. Ondanks het formaat vindt u hier namelijk toch een keurige 
hoekopgestelde inbouwkeuken (2006) met een complete keukeninrichting. Tussen 
de kookbedrijven door kunt u door het raam nog even zwaaien naar de buur die de 
hond uitlaat.

Even de hal oversteken en u staat in de woonkamer. Een heerlijke lichte ruimte met 
grote ramen. Tussen de zit- en eethoek zien we een open trap naar de verdieping. 
U kunt daar slapen en een wasje draaien maar eigenlijk doet u hier alles beneden. 
Aan de achterzijde van de woning loop je vanuit de woonkamer de slaapkamer 
binnen. Op haar beurt geeft zij weer toegang tot de badkamer met ligbad-/
douchecombinatie, wastafel en het toilet. Het toilet is eveneens vanuit de hal 
bereikbaar.




Naast de woning is een ruime parkeerplaats voor de auto. Even door de poort en 
we komen in de achtertuin. De achtertuin is grotendeels verhard en heeft een 
heerlijk zonnige ligging. Ook zien we daar nog een tuinberging voor het stallen van 
de fiets en het tuingereedschap.




Naast het laten digitaliseren van de plattegronden biedt de eigenaar u deze woning 
aan met een bouwtechnische keuring. Deze informatie kunt u terugvinden in uw 
Move account en is uiteraard tevens bij de bezichtiging beschikbaar.





















Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond verdieping



Plattegrond berging



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


