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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:


Energielabel:

1960


EENGEZINSWONING


5, waarvan 4 slaapkamers


396m³


121m²


172m²


19m²


cv-ketel


dakisolatie, spouwmuur, dubbelglas


D



Kenmerken

& specificaties
Overdracht

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Elektra € 200,-

Gas € 107,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1960

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dakisolatie

Dubbel glas

Spouwmuren

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 172 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 121 m²

Inhoud 396 m³

Oppervlakte externe bergruimte 19 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In centrum

Nabij openbaar vervoer

 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Oosten



Kenmerken

& specificaties
Heeft een achterom Ja

Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel D

 

CV ketel

CV ketel Vaillant HR-combiketel (onderhoud 2021)

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2013

Combiketel Ja

Eigendom Huur

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 1

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Vrijstaande stenen garage

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Heeft rolluiken Ja

Heeft ventilatie Ja



Omschrijving
Gelegen aan een verkeersluwe straat, op loopafstand van het stadscentrum van Zevenaar, is deze 
in 1960 gebouwde hoekwoning. De keurige woning meet een woonoppervlak van 121m2 en is 
gesitueerd op een perceel van 172m2. De afgelopen jaren is de woning flink onder handen 
genomen en voorzien van een aantal leuke extra's. Zo zijn alle kozijnen vervangen voor kunststof 
kozijnen en is vorig jaar de dakkapel vernieuwd. 




Het woonhuis is verder uitgerust met vier goed bemeten slaapkamers, nette keuken en badkamer, 
rolluiken en screens, aparte wasruimte en een, op het oosten gelegen achtertuin met achterom, 
elektrisch zonnescherm en vrijstaande stenen berging met elektra en ruime zolder. 




Het gezellige stadscentrum van Zevenaar is op enkele minuten lopen gelegen en biedt een 
uitgebreid scala aan winkelvoorzieningen, horecagelegenheden, een bioscoop en een theater. In 
de nabije omgeving bevinden zich o.a. diverse scholen, het openbaar vervoer, en een zwembad. 
Via diverse uitvalswegen zijn gemakkelijk Arnhem (15 minuten), Duitsland (10 minuten) en 
Doetinchem (20 minuten) te bereiken. 






Via de voordeur komt u binnen in de nette keuken met diverse inbouwapparatuur zoals een 
vaatwasser, koel-/vriescombinatie, oven en 5-pits gaskookplaat. Aan de voorzijde bevindt zich de 
ruime woonkamer met een pvc-vloer en screens. Via de keuken aan de achterzijde kom je uit in de 
achtertuin, welke op het oosten is gelegen en beschikt over een elektrisch zonnescherm en 
vrijstaande stenen berging met elektra en ruime zolder. 

In de hal bevindt zich het keurige toilet en de trapopgang naar...






Overloop met toegang tot de drie goed bemeten slaapkamers, elk voorzien van rolluiken en een 
laminaatvloer. De voormalig badkamer is verbouwd tot aparte wasruimte en apart toilet. aan de 
achterzijde bevindt zich de nette badkamer met inloopdouche, whirlpool, wastafel en 
mechanische ventilatie. 




Via vaste trap bereikbare, ruime zolder met dakkapel. Hier bevindt zich ook de cv-opstelling (huur). 
Op de tweede verdieping kan gemakkelijk een vierde slaapkamer gerealiseerd worden. 




- Bouwjaar 1960; 

- Woonoppervlakte 121m2;

- Inhoud 396m3;

- Perceeloppervlakte 172m2;

- Volledig voorzien van kunststof kozijnen;

- Dakisolatie en volledig HR++-glas; 

- Gehele leidingwerk en alle radiatoren vernieuwd;

- Tuin (56m2) gelegen op het oosten;

- Cv-ketel (2013) Vaillant HR-combiketel (huur).





























Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Locatie

op de kaart



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 16 januari 2023
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
729

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

NVT

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting (aantal 
rozenstruiken gaan mee)

X

Buitenverlichting X

Voet droogmolen X

 

Woning

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige 
inbraakpreventie

X

Screens X

Rolluiken/zonwering buiten 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

Warmwatervoorziening / CV

- CV met toebehoren X

- Thermostaat X

- Mechanische ventilatie/
luchtbehandeling

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

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

Verlichting, te weten

- Inbouwverlichting / dimmers X

- Losse (hang) lampen X

(Losse) kasten, legplanken, te weten

- Losse kast(en) (kledingkamer) X

- Boeken/legplanken X

- Werkbank in schuur / garage X

- Spiegelwanden X

Sanitaire voorzieningen

- Badkameraccessoires X

- Wastafel(s) X

- Toiletaccessoires X

- Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

 

Overige zaken, te weten:

Huurcontract cv-ketel 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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