
TE KOOP
DOORWERTH, Rolandseck 104


Vraagprijs € 335.000,- K.K.

026-4464300 | wonen@mauritshuis.info | mauritshuis.info



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

Soort:


Kamers:

Inhoud:


Woonoppervlakte:

Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:

Gebouwgebonden buitenruimte:


Externe bergruimte:

Verwarming:


Isolatie:

Energielabel:

1972

PORTIEKFLAT

3

307.38m³

99.20m²







9.20m²

9.50m²

cv-ketel

spouwmuur, driedubbelglas

D



Omschrijving
In het natuurrijke Doorwerth, mogen wij een instapklaar appartement van maar liefst 100 m2 
aanbieden gelegen op de 8e verdieping met een verbluffend uitzicht over de bossen. 




Doorwerth kenmerkt zich door zijn uitgestrekte bossen en rivierenlandschap (Nederrijn). Een 
fijne omgeving om een wandeling te maken (met de hond) of om te hardlopen. In Doorwerth 
staat een middeleeuws kasteel, Kasteel Doorwerth, leuk om een keer een kijkje te nemen. Ook 
is er genoeg aanbod uit diverse sportverenigingen in Doorwerth en omgeving, denk aan een 
voetbalclub, hockeyclub en een tennisclub. De bushalte ligt om de hoek van het 
appartement. Het nabij gelegen dorp Oosterbeek heeft een eigen treinstation. Binnen een 
mum van tijd bereik je de A50, maar ook de N225 richting Wageningen. Uitvalswegen als de 
A12 en A15 zijn ook uitstekend bereikbaar. Doorwerth ligt precies tussen Arnhem en 
Wageningen in, beide centra zijn met 15 autominuten te bereiken. Oosterbeek bereik je met 
de auto binnen 10 minuten, hier zijn een hoop leuke speciaalzaken te vinden, dus goed 
vertoeven! 




Indeling

Centrale entree met brievenbussen, bellentableau en videofoon. Het appartement op de 8ste 
verdieping is bereikbaar met de lift of de trap. Bij binnenkomst van het appartement kom je in 
de ruimte hal met meterkast en een bergkast. De royale woonkamer staat in verbinding met 
de keuken en heeft een fraai uitzicht over de bossen. Door de grote raampartijen heeft het 
appartement ook een aangename lichtinval. De keuken is voorzien van een 5-pits 
gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser en ingebouwde koel-vries combinatie. Vanaf de keuken 
heb je middels een schuifpui toegang tot het balkon. Het balkon is gelegen op het 
zuidwesten, de perfecte ligging voor de meeste zonuren!  De keuken en de woonkamer zijn 
voorzien van een zonnescherm, zo creëer je eenvoudig schaduw wanneer dat gewenst is.

Aan de voorzijde van het appartement bevinden zich twee slaapkamers, waarvan de grootste 
een eigen walk in closet heeft, ja echt! Ook heeft deze slaapkamer een klein balkon, waarbij je 
een waanzinnig uitzicht hebt tot in Arnhem! De badkamer is modern uitgevoerd, met een 
inloopdouche, dubbel wastafelmeubel en een designradiator. Het toilet bevindt zich in een 
separate ruimte. 




Ook beschikt het appartement over een keurige eigen berging. Deze is gelegen op de begane 
grond en is voorzien van elektra. 




Het appartementencomplex is altijd goed onderhouden door de VvE. Zo beschikt ieder 
appartement over driedubbelglas en is er spouwmuurisolatie aangebracht. 




Bijzonderheden

- Woonoppervlakte 99,20m2

- Prachtig uitzicht over de bossen

- Energielabel D

- Twee slaapkamers

- Berging met elektra aanwezig op de begane grond

- VvE bijdrage 258,51 euro

- Balkon gelegen op het zuidwesten

- Lift aanwezig 

















Plattegrond
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Kadastrale kaart



Locatie
ROLANDSECK 104


Doorwerth



Bekijk deze 

woning online!

https://www.mauritshuis.info/woningaanbod/koop 

Rolandseck 104, Doorwerth



Utrechtseweg 153

6862 AH Oosterbeek




026-4464300


wonen@mauritshuis.info

mauritshuis.info


