
EERBEEK
Volmolenweg 28

Vraagprijs

€ 219.000,- k.k.

0313652425 | info@gjsmakelaardij.nl

www.gjsmakelaardij.nl



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1950




Soort:


eengezinswoning




kamers:

2




Inhoud:

257 m³




Woonoppervlakte:


63 m²




Perceeloppervlakte:

235 m²




Overige inpandige ruimte:


5 m²




Gebouwgebonden buitenruimte:

-




Externe bergruimte:

9 m²




Energielabel


C



Omschrijving
Volmolenweg 28, Eerbeek

Deze instapklare hoekwoning met eigen oprit, gebouwd in 1950 en is gelegen in oud Eerbeek. 
De woning heeft 1 slaapkamer en is volledig geïsoleerd en dubbele beglazing en heeft een 
woonoppervlakte van c.a.70m² en gebouwd op een ruim plot van c.a. 235m². 

De woning is in recente jaren aangepakt, in 2021 is de gevel compleet gerenoveerd, er is een 
nieuwe schuurdeur geplaatst en de buitenkant van de woning is geschilderd. In 2022 zijn de 
dakgoten en regenpijpen van de schuur vervangen met zink en er is een nieuwe dakbedekking 
op de overkapping.

Eerbeek biedt een uitgebreid winkelbestand en lagere en middelbare scholen zijn op korte 
afstand aanwezig. Eerbeek ligt zeer centraal ten opzichte van Apeldoorn, Arnhem, Zutphen en 
Deventer met een reisafstand van maximaal 30 minuten per auto. De afstand van zowel de A50 
als de A12 bedraagt slechts 8 km.




Via de eigen oprit betreedt u de woning. In de frisse hal vindt u een toilet, deze is volledig 
betegeld, heeft een raampje voor natuurlijke ventilatie en heeft een zwevend toilet. In de kelder 
bevindt een was/droog opstelling

De woning heeft een frisse en moderne uitstraling. De strakke laminaat vloer is doorgelegd van 
de hal naar de woonkamer en verder heeft de gehele woning een moderne afwerking, dit zie je 
terug in de gestucte wanden en plafond. Het schakel werk zoals stopcontacten en meterkast zijn 
vernieuwd. Doordat het een doorzon woonkamer is geniet u van veel natuurlijk licht in de 
woonkamer.

Er is voldoende ruimte voor een loungeopstelling en de eetkameropstelling is gesitueerd aan de 
tuinkant van de woning, zodat u heerlijk vrij weg kijkt. 

De tijdloze moderne open keuken beschikt over alle noodzakelijke keuken apparatuur zoals 
oven, gasfornuis met afzuigsysteem, vaatwasser, koelkast/vriezer en de praktische en gezellig 
keuken eiland. 

Eerste verdieping




Het dakkapel loopt over de gehele breedte van de woning en dit is terug te zien aan de ruimte 
boven. Op de eerste verdieping bevinden zich de ruime slaapkamer, hier is plaats voor royaal 
twee persoons bed en een ruime werk/studie plek. Er is in de slaapkamer ook een ruime vaste 
kast aanwezig. Naast de slaapkamer bevindt zich de badkamer, deze heeft een frisse moderne 
uitstraling en is volledig betegeld, beschikt over een wastafel en een prettige inloopdouche.

Het mooiste gedeelte van de woning is de diepe achtertuin en deze heeft een mooie mix van 
een gazon en betegeling en een super overkapping waar u het hele jaar plezier van kan hebben. 
Er is ook een praktische schuur aanwezig. 

Een prachtige instapklare hoekwoning met moderne afwerking perfect geschikt voor starters en 
beschikt over een ruime achtertuin gelegen in het centrale oud Eerbeek. 
























Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Lijst van zaken



Bekijk deze 

woning online!
webspace.yisual.com/volmolenweg28

Volmolenweg 28, Eerbeek

Scan deze code en

bekijk de woning


op je mobiel!



Heeft u 

interesse?

Loenenseweg 121

6961 CP Eerbeek




0313652425

info@gjsmakelaardij.nl

www.gjsmakelaardij.nl



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 29 november 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

Hall
E
6935

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: Volmolenweg 28


