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Kenmerken

& specificaties

Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Energielabel:


Bouwjaar:

142m²


465m²


G


1910

Verwarming middels gaskachels en 
airconditioning

Warm water middels een geiser

Vrij uitzicht

Tuin op het zuidwesten gelegen

Eigen oprit voor tenminste 3 auto's

Asbest dakbeschot



Omschrijving
Klussers opgelet! 




Gelegen in het buitengebied van Lathum, is 
deze in 1910 gebouwde twee-onder-één 
kapwoning. De woning meet een 
woonoppervlakte van 142m2 en is gesitueerd 
op een perceel van 465m2.




De woning dient volledig gerenoveerd en 
gemoderniseerd te worden, maar biedt juist 
hierdoor de kans alles geheel naar eigen 
smaak in te richten. De verwarming wordt 
geregeld middels gaskachels, het warme 
water middels een geiser en het dakbeschot 
bestaat uit asbest. De woning is uitgerust met 
drie slaapkamers, waarvan één op de begane 
grond en beschikt over een eigen oprit voor 
tenminste drie auto's. 

















Ondanks de woning in het buitengebied 
gelegen is, is de bereikbaarheid per auto 
prima. Binnen 15 minuten staat u midden in 
het centrum van Arnhem, binnen 15 minuten 
in Duitsland en in 20 minuten in Doetinchem. 
Recreatiegebied 'Rhederlaag' is op enkele 
fietsminuten afstand gelegen en biedt 
uitgebreide mogelijkheden voor recreatie en 
diverse watersporten. 

























Plattegrond
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Locatie

op de kaart



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 10 oktober 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

Bahr en Lathum
G
57

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





 

 

 

 

 

 



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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