
Vechtstraat 28,

7071 VC Ulft

Vanaf prijs

€ 375.000,- K.K.

Terborgseweg 8 | 7064 AD | Silvolde

0315 68 55 46 | info@alliancemakelaars.nl


www.alliancemakelaars.nl



Omschrijving
Aan een rustige weg gelegen bieden wij u aan deze mooie GESCHAKELDE WONING met carport.
Deze woning heeft vier slaapkamers en is instap klaar! Laat u verrassen door de ruimte die deze
woning biedt. 




Let op de genoemde prijs is een vanaf prijs!




De woning is gelegen op een zeer geliefde locatie, in een ruim opgezette wijk nabij een groen
plantsoen. Alle voorzieningen, rust, ruimte van bossen en de natuur op steenworp afstand.




De indeling

Begane grond:

We komen via de voordeur in de ruime entree. Deze is uitgerust met een garderobenis en
trapopgang naar de verdieping. Verder vinden we in deze hal de uitgebreide meterkast en een
moderne toiletruimte met wandcloset, urinoir en fontein. We lopen verder en komen in de ruime
living met prettige lichtinval, hier treffen we een gashaard en fraaie pvc vloer aan. We lopen
terug naar de hal en komen in de ruime woonkeuken met inbouw apparatuur voorzien van een
afzuigkap, 6 pits gaskookplaat, koelkast, vaatwasser, 1 ½ spoelbak en combi-oven. Naast de
keuken is een mooie werkruimte gecreëerd. Binnendoor kunnen we naar de bijkeuken, hier is
plaats voor een extra koelkast of vriezer. Nu naar de prachtig afgewerkte inpandige berging en
wasruimte met keukenblok, spoelbak en opstelplaats voor de wasmachine en droger. Voor de
aangebouwde berging is de verlichte carport gesitueerd. In de achtertuin is een houten bering te
vinden voor al het tuinmeubilair en gereedschap. 

De keurig aangelegde achtertuin heeft twee heerlijke terrassen, één terras is voor de warme
dagen voorzien van een groot elektrisch zonnescherm.  




Eerste verdieping:

Overloop is voorzien van airconditioning en heeft in totaal vier bergkasten welke veel
werkruimte geven. De overloop geeft toegang aan vier ruime slaapkamers en luxe badkamer
met douchecabine, dubbele wastafel meubel en een tweede toilet.




Tweede verdieping:

Via een luik komt u op de bergvliering.




Kenmerken:

Bouwjaar 1988

Perceeloppervlak circa 287 m²

Woonoppervlak circa 135m²

Overig inpandige ruimte circa 9m²

Gebouw gebonden buitenruimte circa 24m²

Inhoud incl. inpandige berging circa  470m³

Waterontharder

Voorzien van dak-, muur- en vloerisolatie

Geheel voorzien van isolerende beglazing

C.V.-installatie Nefit combiketel 2019

Zonwering aan achterzijde

Airconditioning

Het geheel is tot in de puntjes verzorgd en goed onderhouden




Kenmerken

& specificaties
Overdracht
Vanaf prijs € 375.000,- k.k.
Aanvaarding In overleg
 
Bouw
Type object Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1988
Dakbedekking Bitumen


Dakpannen
Type dak Zadeldak
Isolatievormen Dakisolatie


Dubbel glas

Spouwmuren

Vloerisolatie

 
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 287 m²
Gebruiksoppervlakte wonen 135 m²
Inhoud 470 m³
Oppervlakte overige inpandige ruimten 9 m²
Oppervlakte externe bergruimte 6 m²
Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

24 m²

 
Indeling
Aantal bouwlagen 3
Aantal kamers 6 (waarvan 4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1
 
Tuin
Type Voortuin
Oriëntering Oosten
Staat Prachtig aangelegd
Tuin 2 - Type Achtertuin
Tuin 2 - Hoofdtuin Ja
Tuin 2 - Oriëntering West
Tuin 2 - Heeft een achterom Ja
Tuin 2 - Staat Prachtig aangelegd
Tuin 3 - Type Zijtuin
Tuin 3 - Oriëntering Zuiden
Tuin 3 - Staat Goed onderhouden



Kenmerken

& specificaties
 
Energieverbruik
Energielabel B
 
CV ketel
CV ketel Benraad
Warmtebron Gas
Bouwjaar 2015
Combiketel Ja
Eigendom Eigendom
 
Uitrusting
Aantal parkeerplaatsen 3
Aantal overdekte parkeerplaatsen 2
Verwarmingssysteem Airconditioning


Centrale verwarming

Gashaard

Parkeergelegenheid Carport
Heeft airco Ja
Heeft kabel-tv Ja
Glasvezelaansluiting aanwezig Ja
Tuin aanwezig Ja
Telefoonaansluiting aanwezig Ja
Beschikt over een internetverbinding Ja
Heeft rolluiken Ja
Heeft schuur/berging Ja
Heeft een dakraam Ja
Heeft zonwering Ja
 
Kadastrale gegevens
Eigendom Eigen grond

































































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Naam kantoor:  Paraaf Verkoper:  Paraaf Koper: 

1 van 3 
Object: 

LIJST VAN ZAKEN
BEHORENDE BIJ
Object 

Datum 

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 

KAN WORDEN
OVERGENOMEN N.V.T.

Buiten 

Buitenverlichting 

Vijver 

Broeikas 

Vlaggenmast 

Woning 
Alarminstallatie 

Brievenbus 

(Voordeur)bel 

Rookmelders 

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie 

Vliegenhorren 

Raamdecoratie, te weten 
Gordijnrails 

Gordijnen 

Rolgordijnen 

Vitrages  

GAAT 
MEE

Zonnepanelen



Naam kantoor:  Paraaf Verkoper:  Paraaf Koper: 
Object: 

Vloerdecoratie, te weten 

Warmwatervoorziening/CV 
CV met toebehoren 

Close-in boiler 

Geiser 

Thermostaat 

Airconditioning 

Quooker 

Open haard, houtkachel 

Allesbrander 

Kachels 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 
Keukenmeubel 

(Combi)magnetron 

Oven 

Vaatwasser 

Wasmachine 

Wasdroger 

Verlichting, te weten: 

Opbouwverlichting 

(Losse) kasten, legplanken, te weten: 
Losse kast(en) 

2 van 3 

BLIJFT 
ACHTER 

KAN WORDEN
OVERGENOMEN N.V.T.GAAT 

MEE



Naam kantoor: 3 van 3 
Object: 

Vast bureau 

Spiegelwanden 

Sanitaire voorzieningen 
Badkameraccessoires 

Wastafel(s) 

Toiletaccessoires 

Veiligheidsschakelaar wasautomaat 

Waterslot wasautomaat 

Telefoontoestel/-installatie 
Telefoontoestellen 

Telefooninstallatie 

Voorzetramen/radiatorfolie etc., te weten: 
Radiatorafwerking 

Voorzetramen 

Isolatievoorzieningen 

Overige zaken, te weten: 
Schilderijophangsysteem 

Voor akkoord: 
De verkoper(s) 

Voor akkoord: 
De koper(s) 

Naam: 

Plaats: 

Datum: 

Deze lijst van zaken mag uitsluitend gebruikt worden door leden van Vereniging VBO. 
Copyright VBO 2020, versie 2020_1. 

Naam: 

Plaats: 

Datum:

BLIJFT 
ACHTER 

KAN WORDEN
OVERGENOMEN N.V.T.GAAT 

MEE

Aanvullende 
opmerkingen:



Locatie op

de kaart



Aantekeningen



Heeft u 

interesse?

Terborgseweg 8

7064 AD Silvolde




0315 68 55 46

info@alliancemakelaars.nl

www.alliancemakelaars.nl
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