
Zorgeloos 
wonen
A+ label en zonnepanelen

WIJHE
Olderhuus 5

Vraagprijs

€ 340.000,- K.K.
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VOORWOORD 
  
  
  
  
  
  
Bedankt voor uw interesse in deze woning. In deze brochure treft u de meest  

relevante informatie aan over de woning alsmede over de omgeving. Het is  

natuurlijk zo dat de bezichtiging voor u het beste inzicht geeft in alle aspecten die 

deze woning u te bieden heeft maar ik hoop u op deze wijze een goede indruk van de 

woning te geven. 
  
  
  
  
  
  
  
Met vriendelijke groet namens DW Makelaardij, 

  
Dirk Woesthoff - RMT Wonen 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hoewel deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld zijn  

er geen rechten aan te ontlenen. 
  

 



Kenmerken

& specificaties
Overdracht

Vraagprijs € 340.000,- k.k.

Verwarming € 83,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2011

Dakbedekking Bitumen

Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 144 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 116 m²

Inhoud 421 m³

Oppervlakte externe bergruimte 4,96 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Zuidoost

Heeft een achterom Ja

Staat Prachtig aangelegd

Tuin 2 - Type Voortuin

Tuin 2 - Oriëntering Noord west



Kenmerken

& specificaties
Tuin 2 - Staat Prachtig aangelegd

 

Energieverbruik

Energielabel A+

 

CV ketel

CV ketel Intergas

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2011

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een dakraam Ja

Heeft zonwering Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond





Omschrijving
De Wijhese wijk de Noorder Koeslag is een zeer populaire nieuwbouwwijk met woningen in 
diverse bouwstijlen. Gelegen aan de rand van Wijhe maar met de fiets bent u zo in het centrum, 
het buitengebied, het sportpark, het Landgoed de Gelder en de IJssel. 




Indeling: 




Begane grond: entree, hal met trapopgang, een zwevend toilet, meterkast, toegang tot 
uitgebouwde woonkamer met zicht op de achtertuin. Open moderne keuken voorzien van 
diverse inbouwapparatuur. Vanuit de woonkamer loopt u zo de achtertuin in welke op het 
zuidoosten is gelegen. 




Eerste verdieping: 




Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers. Alle slaapkamers zijn voorzien van 
kunststof draai-/kiepramen. De master bedroom is voorzien van een grote inbouwkast.  De 
badkamer heeft een inloopdouche, tweede toilet en een wastafelmeubel. 




Vaste trap naar tweede verdieping: 




Op deze verdieping bevindt zich de vierde slaapkamer. Ook biedt het plaats voor wasmachine, 
droger en veel bergruimte. 




Tuin: 




Diepe achtertuin op het zuidoosten met een houten berging en een achterom  Parkeren kan 
direct voor de deur.




Bijzonderheden: 

• Bouwjaar 2011 

• Energielabel A • Volledig geïsoleerd en zonnepanelen

• Vier slaapkamers

• Uitgebouwd aan de achterzijde 

• Ruim opgezette straat 

• Rustige en kindvriendelijke buurt!
























Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Heeft u 

interesse?

Enkweg 1

8131 VD 
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