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Kenmerken

& specificaties

Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Energielabel:


Bouwjaar:

153m²


335m²


C


1987

Keuken: vaatwasser en 6-pits gasfornuis 
met heteluchtoven. Amerikaanse koelkast 
los is bijkeuken

Badkamer: ligbad, douchehoek, wastafel 
en mechanische ventilatie. Toilet separaat

Vloerverwarming begane grond

Grotendeels dubbel glas, dak- en 
vloerisolatie

Kunststof schuifpui richting achtertuin

Achtertuin: ca. 200m2 gelegen op het 
oosten



Omschrijving
Ruimte, rust en privacy. 




Dit zijn slechts drie kenmerken van deze 
speelse, in 1987 gebouwde, half vrijstaande 
woning. Het woonhuis meet een royaal 
woonoppervlak van 153m2 en staat 
gesitueerd op een perceel van 335m2. 
Omstreeks 2010 is de gehele 
benedenverdieping vernieuwd en is er 
vloerverwarming gerealiseerd. 




De opbouw op de garage zorgt ervoor dat de 
woning over vijf goed bemeten slaapkamers 
beschikt. Verder beschikt de woning over een 
keurige keuken, bijkeuken, eigen oprit voor 
tenminste twee auto's en een ruime, op het 
oosten gelegen achtertuin, welke is omsloten 
door groen en beschikt over veel privacy, een 
elektrisch zonnescherm en twee houten 
bergingen met elektra.













De kindvriendelijke wijk Zonnemaat kenmerkt 
zich door de vele speeltuinen, diverse 
basisscholen en een supermarkt op 
loopafstand van de woning. Het gezellige 
stadscentrum van Zevenaar is op enkele 
fietsminuten afstand gelegen en biedt een 
divers aanbod in winkelvoorzieningen, 
horecagelegenheden, een bioscoop en een 
theater. Via diverse uitvalswegen zijn 
gemakkelijk Arnhem (15 minuten), Duitsland 
(10 minuten) en Doetinchem (20 minuten) te 
bereiken.

























Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond
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Locatie

op de kaart



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 28 september 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
L
1789

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

Tuinhuis/buitenberging X

 

Woning

(Voordeur)bel X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Zonnescherm X

Raamdecoratie, te weten

- gordijnrails X

- Gordijnen X

- rolgordijnen X

- Jaloezieën / lamellen X

Vloerdecoratie, te weten

- parketvloer/laminaat X

- Plavuizen X

Warmwatervoorziening / CV

- CV met toebehoren X

- Thermostaat X

- Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

Open haard, houtkachel

- (Voorzet) open haard X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

- Keukenmeubel X

- Gaskookplaat / keramische plaat / inductie / 
fornuis

X

- Oven X

- Vaatwasser X

- Afzuigkap / schouw X

- Koelkast / vrieskast X

- Wasmachine X

- Wasdroger X

Verlichting, te weten

- Inbouwverlichting / dimmers X

- Opbouwverlichting X

- Losse hanglampen X

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

- Losse kast(en) (slaapkamers) X

- Kasten bijkeuken X

Sanitaire voorzieningen

- Badkameraccessoires X

- Wastafel(s) X

- Toiletaccessoires X

- Waterslot wasautomaat X

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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