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Stevensweert, Burg. Minkenbergstraat 21 
 

Vrijstaand woonhuis met kantoor en tuin, uitstekend gelegen op een 

rustige locatie op een perceel van 525 m². Goed onderhouden, 

geïsoleerd en verassend ruim  ingedeeld. 

 

Indeling:  

 

Begane grond: 

De begane grond beschikt o.a. over een mooie hal (15 m²) met 

garderobe en leistenen vloer, nieuw zwevend toilet met fonteintje, 

ruime woonkamer (41 m²) met houtkachel en laminaatvloer, royale 

open leefkeuken met een luxe inbouwkeuken v.v. een gaskookplaat, 

afzuigkap, oven en vaatwasser, inpandig kantoor (17 m²) en de 

badkamer (9 m²) met inloopdouche en wastafel. De zonnige tuin is 

gunstig gelegen op het zuiden. 

 

1e verdieping: 

Op de 1e verdieping bevinden zich 3  ruime slaapkamers (15 m², 13 m² 

en 10 m²) en de royale badkamer (13 m²) met inloopdouche, wastafel 

met meubel en zwevend toilet. 

 

2e verdieping: 

De 2e verdieping is bereikbaar via een vlizotrap. 

 

Algemeen: 

Oorspronkelijk bouwjaar 1974. Inhoud ca. 675 m², woonoppervlakte 

ca. 163 m². O.a. voorzien van dubbele beglazing, alarminstallatie, 

dak- en spouwisolatie, HR combiketel (2007) en zonnepanelen.  

 

Vraagprijs € 279.000,= k.k. 
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 0000

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 10 november 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVW00&sectie=B&perceelnummer=2736&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVW00&sectie=B&perceelnummer=2103&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVW00&sectie=B&perceelnummer=1987&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVW00&sectie=B&perceelnummer=2717&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVW00&sectie=B&perceelnummer=2104&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVW00&sectie=B&perceelnummer=2519&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVW00&sectie=B&perceelnummer=2105&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVW00&sectie=B&perceelnummer=1978&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVW00&sectie=B&perceelnummer=2335&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVW00&sectie=B&perceelnummer=2889&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVW00&sectie=B&perceelnummer=2735&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVW00&sectie=B&perceelnummer=1977&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVW00&sectie=B&perceelnummer=2719&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVW00&sectie=B&perceelnummer=2888&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVW00&sectie=B&perceelnummer=2088&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVW00&sectie=B&perceelnummer=1986&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVW00&sectie=B&perceelnummer=2451&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVW00&sectie=B&perceelnummer=2140&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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