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“Kom binnenkijken!”



> Kenmerken
Woonoppervlakte



 113 m²




Perceeloppervlakte


 296 m²




Inhoud


 430 m³




Energielabel


 C

> Omschrijving
In 2017 kocht de huidige eigenaresse deze twee onder een kap woning en 
wat heeft dàt het huis goed gedaan! Een heerlijke eengezinswoning op een 
gedroomde plek tegenover een park en ook aan de achterkant van het huis

is er zoveel privacy. Een stenen schuur en een garage staan in de opnieuw 
aangelegde tuin. Wat zo fijn is aan dit huis is dat het zo'n goede maat heeft: 
niet te groot om toch gezellig in je eentje of met z'n tweeën te wonen, maar 
ook uitstekend geschikt voor meer bewoners. Er is namelijk een grote 
zolder waar prima één of zelfs twee kamers kunnen komen. De dakkapel is 
er al.




Het huis is in 1952 gebouwd en de eigenaresse kocht het in 2016. Ze viel 
voor het licht in huis en de ruimte om het huis.

Als je binnenkomt is er een hal met trapopgang waaronder de toegang van 
de kelder. Een echte kelder waar je flink wat kwijt kunt. In de hal is een fris 
en modern toilet.

De woonkamer heeft aan drie zijden ramen en door alle ramen kijk je op 
groen: aan de voorkant is het park, aan de zij- en achterkant is je eigen, 
goed aangelegde tuin. Die ruimte om je huis geeft ook binnen een heel 
lichte sfeer. Tijdens de renovatie in 2017 is de open keuken ontstaan. Er 
staat een prachtige keuken van olijvenhout! Heel exclusief, dat heeft de 
schrijfster van deze tekst nog niet eerder gezien. Een tikje mediterraan, 
maar ook modern. Alle benodigde apparatuur is aanwezig en het 
composiet aanrechtblad biedt veel ruimte om te hakken en te snijden én 
ondertussen gezellig met je disgenoten te kletsen. De vloer van de begane 
grond heeft een grote betonlook-tegel gekregen met daaronder 
vloerverwarming. Er is ook een gesloten houtkachel, op kille 
winteravonden wil je nergens meer naartoe. Alleen nog lekker thuis bij de 
haard, je voetjes op de warme vloer, kijken naar je strakke plafond met 
inbouwverlichting.




De eerste verdieping herbergt twee slaapkamers en een badkamer die ook 
onder handen is geweest. Mooie moderne afwerking, strakke voegen, een 
royale inloopdouche, een wastafelmeubel en een toilet. Altijd fijn: de 
badkamer heeft ook een raam dus ook hier weer lekker veel licht.

Er is een vaste trap naar de tweede verdieping. Hier is op de opstelplaats 
voor de cv-ketel. Een flinke dakkapel zorgt voor extra ruimte. De zolder is 
niet verder van een indeling voorzien, die ruimte was de afgelopen jaren 



eigenlijk niet nodig. Maar kom jij er met je gezin wonen, kan je er met 
weinig ingrepen een super gave slaapkamer van maken.




De tuin ligt aan die kanten om het huis heen en is opnieuw ingericht. 
Dat hier van tuinieren gehouden wordt kan je ook zien aan de kas die 
achter de schuur staat. Deze tuin heeft alles wat je prettig kan vinden; 
terras om buiten te zitten, planten en bomen voor de broodnodige 
koelte in de zomer en ook nog veel privacy doordat de huizen van de 
buren op flinke afstand staan. De wasapparatuur staat in de 
geïsoleerde stenen schuur direct achter het huis. Dan is er ook nog 
een flinke garage met openslaande deuren. Er is ook een oprit en als 
je dan nog ruimte te kort komt voor je vervoersmiddelen kan je ook 
nog openbaar parkeren langs de straat. Wat misschien ook belangrijk 
voor je is: 

Het huis ligt vlakbij het station, de binnenstad en allerlei 
voorzieningen als scholen en winkels. 

Er is een energielabel C en leg je zonnepanelen op het dak en 
misschien ook wel op de garage, kan het alleen nog maar beter 
worden! Van harte welkom om het met eigen ogen te komen 
aanschouwen.
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> Kadaster Ontdek het perceel...

van Laan van Borgele 14



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

Hetb je kinderen? Een hond? Of houd je zelf van een 
wandeling? Dit huis staat aan de rand van Het 
Nieuwe Plantsoen. Op de kaart zie je dat hier je op 
een paar fietsminuten van het centrum van de stad 
woont. Dichtbij het station, supermarkten, echt 
handig allemaal!



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Allesbrander X

Houtkachel X

(Gas)kachels X

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - X

 - X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Alle losse kasten in de woning X

 - Legplanken in de kelder en bergingen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - X



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

 - X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 - X

 - X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - schilderij ophangsysteem X

 - X

 - X

 - X

 - X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 - X

 - X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren X

X

X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

 - X

 - X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - stoomdouche (cabine) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - X

 - X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Schotel/antenne X

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

Airconditioning X

Screens X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X

Oplaadpunt elektrische auto X

X

X

X

X

X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 - geiser X

 - X

 - X

 - X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie 
etc.), te weten

 - X

 - X

 

Tuin - Inrichting



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

(Broei)kas X

X

X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 - X

 - X

 

Overig - Contracten

CV: Nee

Boiler: Nee

Zonnepanelen: Nee



INTERESSE
in deze woning?

Neem gerust contact met ons op!
We helpen je graag verder.

0570 - 784 254

www.mdwmakelaars.nl

info@mdwmakelaars.nl

Mevrouw De Wit Makelaars

Nieuwe Markt 15

7411 PB  Deventer


