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Kenmerken

& specificaties

Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Energielabel:


Bouwjaar:

106m²


147m²


B


1969

Keuken: vaatwasser, combimagnetron, 
geiser en 5-pits gaskookplaat

Badkamer: inloopdouche, wastafel en 
tweede toilet

Dakisolatie, bijna volledig dubbel glas en 
gevelisolatie

Eerste verdeiping v.v. kunststof kozijnen

Cv-ketel: Remeha HR-combiktel 2008

Tuin: 66 m2 gelegen op het zuiden



Omschrijving
Gelegen in de kindvriendelijke wijk 
'Zonnemaat' is deze, in 1969 gebouwde 
tussenwoning. De woning meet een 
comfortabel woonoppervlak van 106m2 en 
staat gesitueerd op een perceel van 147m2. 
Mede door de juiste isolatievoorzieningen 
(dak-/gevelisolatie en bijna volledig dubbel 
glas) is het energielabel bepaald op een B-
label. 




Verder is het woonhuis uitgerust met vier 
goed bemeten slaapkamers, nette badkamer, 
kunststof kozijnen op de eerste verdieping en 
zonnige, op het zuiden gelegen achtertuin 
met vrijstaande stenen berging.























De breed opgezette straat biedt voldoende 
parkeergelegenheid en in de nabije omgeving 
van de woning bevinden zich diverse 
speeltuinen, basisscholen, buitenschoolse 
opvang en een supermarkt. Met de fiets is het 
gezellige stadscentrum binnen enkele 
minuten te bereiken en hier is een divers 
aanbod in winkelvoorzieningen, 
horecagelegenheden, een bioscoop en een 
theater te vinden. 




De woning wordt u aangeboden met een 
aantrekkelijke 'bieden vanaf' prijs, alle 
biedingen boven de vermelde prijs worden 
door verkopers serieus in overweging 
genomen. 
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Locatie

op de kaart



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 4 januari 2022
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

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Oud-Zevenaar
H
2308

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.

Uw referentie: S-Makelaars



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

 

Woning

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Zonwering binnen X

Vliegenhorren X

Raamdecoratie, te weten

- gordijnrails X

- Gordijnen X

- rolgordijnen X

- Vitrages X

- Jaloezieën / lamellen X

Vloerdecoratie, te weten

- Vloerbedekking / linoleum X

- parketvloer/laminaat X

- Plavuizen X

Warmwatervoorziening / CV

- CV met toebehoren X

- Geiser X

- Thermostaat X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

- Keukenmeubel X

- (Combi)magnetron X

- Gaskookplaat / keramische plaat / inductie / 
fornuis

X

- Vaatwasser X

- Afzuigkap / schouw X

- Koelkast / vrieskast X

- Wasmachine X

Verlichting, te weten

- Inbouwverlichting / dimmers X

- Opbouwverlichting X

- Losse (hang) lampen X

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

- Spiegelwanden X

Sanitaire voorzieningen

- Badkameraccessoires X

- Wastafel(s) X

- Toiletaccessoires X

- Waterslot wasautomaat X

 

Overige zaken, te weten:

Onderhoudscontract cv-ketel

Lijst van zaken





 

 

 

 

 

 



Uw hypotheek 
 

S-Fin & Myburgh RegioBank is hét assurantiekantoor van de 

regio. Wij kunnen u helpen met uw hypotheek, verzekeringen 

en bancaire zaken.  

Als onafhankelijk adviseur zoeken wij uit wat voor u een 

geschikte hypotheekvorm is, of welke verzekeringen passen bij 

uw situatie. 

 

 

Onze aanpak 

Onze stijl is te omschrijven als: persoonlijk, betrouwbaar en 

onafhankelijk. We proberen altijd zo dicht mogelijk bij u als 

klant te staan. Zowel met een advies als de uitvoering. U wordt 

begeleid tijdens een hypotheekaanvraag, een schademelding 

of het financieel wijs maken van kinderen. Tevens proberen wij 

het u zo eenvoudig mogelijk te maken. U bent daarom niet 

alleen welkom bij ons op kantoor, maar indien gewenst komen 

we ook bij u thuis. Op tijden dat het u uitkomt, dus ook ’s 

avonds. 

 S-Fin & Myburgh RegioBank 

Kampsingel 5a 

6901 JC Zevenaar 

info@sfin-myburgh.nl 

sfin-myburgh.nl 

0316 34 24 33 

 

 

 

 

 



 

Wij staan voor een klantgerichte en geen pandgerichte service! 
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