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37
Hoofdstraat Varsselder

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING vrijstaande woning

BOUWJAAR 1990

INhoud 790 m³

WOONOPPERVLAKTE 223 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 1030 m²

AANTAL KAMERS 5

AANTAL SLAAPKAMERS 3

LIGGING in de bebouwde kom

TuinLIGGING westen

isolatie dak-, muur- en vloerisolatie, dubbel 
glas

Energielabel C

bijgebouwen stenen garage, kaploods en tuinhuis



OMSCHRIJVING
Op een rustige plek in het landelijk gelegen plaatsje Varsselder staat deze ruim 
opgezette fraaie VRIJSTAANDE VILLA (800 m³) met inpandige kantoor-/
praktijkruimte met eigen entree, vrijstaande in spouw uitgevoerde garage, tuinhuis 
en een fraaie kapschuur/dubbele carport. Het geheel wordt omgeven door een 
fraaie aangelegde en verzorgde tuin. Totale kaveloppervlakte 1030 m².

Door in de praktijkruimte een slaap- en badkamer te realiseren kan deze woning 
levensloop bestendig worden gemaakt.




Indeling;

Begane grond: entree/ruime hal, toiletruimte met toilet en urinoir, praktijkruimte (25 
m²), heerlijk lichte woonkamer met erker, openslaande tuindeuren en open haard, 
woonkeuken voorzien van alle inbouwapparatuur (o.a. inductiekookplaat, 
combimagnetron, koelkast en vaatwasser), achterentree met berging en C.V.-
opstelling, bijkeuken met wasmachine- en drogeraansluiting, alsmede een 
kastenwand.

Begane grond is voorzien van vloerverwarming.

1e Verdieping: overloop/vide, 3 ruime slaapkamers, waarvan de ouderslaapkamer 
toegang heeft naar een balkon, nette badkamer met ligbad, douche, toilet en 
dubbele watafel, zolderberging welke bereikbaar is vanuit 1 slaapkamer. 

2e Verdieping: vliering.




Bijzonderheden:

•	Woning is in 1990 gebouwd met kwalitiatief goede materialen.

•	Woonoppervlakte 223 m².

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

•	Koperen dakgoten rondom.

•	Oprit t.b.v. meerdere auto’s.

•	Varsselder ligt op 15 autominuten van Doetinchem en de A18.





























Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond diversen
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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


