TE KOOP
VARSSEVELD, Leeuwerikstraat 37 A
Vraagprijs € 397.000,- K.K.

085-0470804 | info@koopstek.nl | koopstek.nl

Kenmerken
& specificaties
Bouwjaar:
Soort:
Kamers:
Inhoud:
Woonoppervlakte:
Perceeloppervlakte:
Overige inpandige ruimte:
Gebouwgebonden buitenruimte:
Externe bergruimte:
Verwarming:
Energielabel:

1986
Vrijstaande woning
6
636,63 m³
166, 90 m²
420 m²
7,10 m²
13,60 m²
11.20m²
cv ketel
C

Omschrijving
Aan de rand van Varsseveld staat deze ruime vrijstaande woning op een perceel van
ca. 420 m². De woning ligt in een ruim opgezette straat met diverse plantsoenen en
groenstroken.
In de verschillende jaargetijden kunt u heerlijk genieten in de achtertuin, gelegen op het
zuiden.
Deze vrijstaande woning ligt op korte afstand van het centrum van het dorp waar u alle
voorzieningen treft! Ook op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg is het dorp goed
voorzien en er is een bloeiend verenigingsleven. Voor wat betreft sport en cultuur zijn er
verschillende faciliteiten zowel in het dorp zelf als in de nabije omgeving.
Indeling van de woning:
Provisiekelder: deze is met een vaste trap vanuit de keuken bereikbaar.
Begane grond:
Entree met toilet en fontein, trapopgang, meterkast en garderobe met doorgang naar de
L-vormige lichte woonkamer met laminaatvloer. De open keuken is voorzien van diverse
inbouwapparatuur waaronder een 4-pits gaskookplaat, vaatwasser, afzuigkap, combi-oven en
koelkast. Vanuit de keuken is er een directe toegang naar de bijkeuken (met
witgoedaansluitingen) en van daaruit kunt u twee kanten op: naar de eigen oprit met
overkapping aan de voorzijde van de woning of naar de heerlijke tuin aan de achterzijde van
de woning. In de tuin staat een tuinhuisje (ca. 11 m²) v.v. elektra, zodat u alle spullen bij de
hand heeft als u in de tuin bezig bent.
Eerste verdieping:
Zodra we de trap oplopen komen we op de overloop die toegang biedt naar een ruime
bergruimte boven de bijkeuken. Verder bevindt zich hier de badkamer met douche, toilet en
wastafelmeubel en drie slaapkamers waarvan een is voorzien van een grote inloopkast.
Tweede verdieping:
De ruime overloop met c.v. opstelling bereiken we met een vaste trap. Ook zijn hier twee
kamers gerealiseerd beide voorzien van een dakraam.
Wonen en werken is bij deze woning makkelijk te realiseren en te combineren!
Diverse openbaar vervoer aansluitingen bevinden zich tevens in de directe omgeving en
Varsseveld heeft een uitstekende ligging aan de A18 en de N18/Twenteroute voor woonwerkverkeer.
Bijzonderheden:
• Bouwjaar: 1986
• Perceeloppervlakte ca. 420 m²
• Inhoud woning ca. 636,63 m³
• Woonoppervlakte ca. 166,90 m²
• Bouwjaar CV ketel 2011, merk: ATAG HR

Plattegrond

Plattegrond

Plattegrond

Plattegrond

Plattegrond

Kadastrale kaart

Locatie
LEEUWERIKSTRAAT 37 A
Varsseveld

LIJST VAN ZAKEN, behorende bij
Object : Leeuwerikstraat 37 a, 7051 XD Varsseveld
Datum : 26 maart 2021
Deze lijst van zaken is bedoeld om aan te geven welke zaken er al dan niet in de woning
achterblijven. Bij onduidelijkheid of wanneer hier geen afspraken over gemaakt worden, dan
houdt dat in dat de betreffende zaak niet in de woning achterblijft en door de verkoper mee
wordt genomen.
Blijft achter
Blijft achter

Gaat mee
Gaat mee

Kan worden
overgenomen
Kan worden
overgenomen

N.v.t.
N.v.t.

Buiten
Tuinaanleg/bestrating/beplanting
Buitenverlichting
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder
Tuinhuis/buitenberging
Vijver
Broeikas
Vlaggenmast
Zonnepanelen

























































































































Woning
Alarminstallatie
Schotel/antenne
Brievenbus
(Voordeur)bel
Rookmelders
Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie
Screens
Rolluiken/zonwering buiten
Zonwering binnen
Vliegenhorren
Raamdecoratie, te weten
Gordijnrails
Gordijnen
Rolgordijnen
Vitrages
Jaloezieën/lamellen
Vloerdecoratie, te weten
Vloerbedekking/linoleum
Parketvloer/laminaat
Plavuizen

Naam kantoor: Koopstek

Paraaf Verkoper:

Object: Leeuwerikstraat 37a, 7021 XD Varsseveld

† i_93853e4f-7d 06-4b 84-9cc1-6690844a3146†

Paraaf Koper:
---

1 van 3
van 13

Warmwatervoorziening / CV
CV met toebehoren
Close-in boiler
Geiser
Thermostaat
Mechanische ventilatie/luchtbehandeling
Airconditioning
Quooker





























































































































































Open haard, houtkachel
(Voorzet) open haard
Allesbrander
Kachels
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten
Keukenmeubel
(Combi)magnetron
Gaskookplaat/keramische plaat/inductie/fornuis
Oven
Vaatwasser
Afzuigkap/schouw
Koelkast/vrieskast
Wasmachine
Wasdroger
Verlichting, te weten
Inbouwverlichting / dimmers
Opbouwverlichting
(Losse) kasten, legplanken, te weten
Losse kast(en)
Boeken/legplanken
Werkbank in tuinhuis
Vast bureau
Spiegelwanden
Sanitaire voorzieningen
Badkameraccessoires
Toiletborstel
Wastafel(s)
Toiletaccessoires
Veiligheidsschakelaar wasautomaat
Waterslot wasautomaat
Sauna

Naam kantoor: Koopstek

Paraaf Verkoper:

Object: Leeuwerikstraat 37a, 7021 XD Varsseveld

† i_93853e4f-7d 06-4b 84-9cc1-6690844a3146†

Paraaf Koper:
---

2 van 3
van 13

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten
Radiatorafwerking
Voorzetramen
Isolatievoorzieningen

































Overige zaken, te weten:
Kast in de berging
Vrieskist in de berging
Tuinbank en tuinmeubels

Naam kantoor: Koopstek

Paraaf Verkoper:

Object: Leeuwerikstraat 37a, 7021 XD Varsseveld

† i_93853e4f-7d 06-4b 84-9cc1-6690844a3146†

Paraaf Koper:
---

3 van 3
van 13

Koopstek en VBO:
samen gaan we voor kwaliteit!
Koopstek is aangesloten bij een gerenommeerde brancheorganisatie:
VBO voor makelaars en taxateurs.
Deze branchevereniging werd in 1985 opgericht om de kwaliteit en
integriteit van makelaars te kunnen waarborgen. Die waarborg biedt u een
belangrijke zekerheid.
Wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen, wij worden regelmatig bijgeschoold
en moeten ons houden aan een beroeps- en gedragscode. Daarnaast is er
een onafhankelijke tuchtcollege dat toeziet op ons handelen.

Wij zijn VBO makelaar omdat:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Wij staan voor kwaliteit en integriteit
Wij een betrokken makelaar zijn en het belang van u, onze opdrachtgever,
nooit uit het oog verliezen
Wij deskundig zijn en de lokale markt kennen als geen ander
Wij praktijkgericht werken en problemen creatief oplossen
Wij servicegericht en flexibel zijn
Wij duidelijk en helder zijn over de werkzaamheden en kosten
Wij onze woningen op vele woningsites kunnen plaatsen, waaronder
Funda.nl
Wij u tijdens het gehele traject kunnen begeleiden
Wij ook betrokken zijn na de overdracht van uw woning

DE SLEUTEL TOT
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CONTACT
WWW.KOOPSTEK.NL
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