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Vraagprijs 
€ 335.000 K.K.

BUIZERDSTRAAT 19, BRUMMEN



Woonoppervlakte : 121.90m²

Perceeloppervlakte : 240m²

Inhoud : 426m³

Bouwjaar : 1976

Soort woning : EENGEZINSWONING

Type woning : GESCHAKELDE 2/1 KAP

Aantal kamers : 5

Aantal slaapkamers : 4

Energielabel : C

Loenenseweg 121, Eerbeek Brummen



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

In een rustige woonwijk met veel groen in Brummen 

ligt deze royale, helft van een dubbel woonhuis uit 

1976 met veel potentie. De woning beschikt over 

een eigen oprit en ruime garage. De groene voortuin 

is verzorgd en geeft het huis een gezellige 

uitstraling. Gebouwd op een perceel van ca. 240 m2 

en met een woonoppervlakte van ca. 122 m2 

beschikt dit woonhuis over een ruime woonkamer 

en maar liefst 4 slaapkamers. De woning is intern 

gedateerd waardoor de koper rekening moet 

houden met kosten voor modernisering, maar dit 

biedt tevens veel mogelijkheden.





Brummen heeft de beschikking over alle (sociale) 

voorzieningen, Kasteel Engelenburg en het kent 

gezellige restaurants en terrassen. De snelwegen A1 

en A50 zijn goed bereikbaar en het dorp is centraal 

gelegen binnen de grotere steden Arnhem, 

Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Tot slot heeft 

Brummen een NS station met een rechtstreekse 

verbinding naar Arnhem en Zutphen.





Begane grond


U betreedt de woning via de entree, deze heeft 

natuurlijk lichtinval door het raam naast de 

voordeur. De hal geeft u toegang tot een 

gastentoilet, een ruime trapkast en de meterkast. 

Het toilet is betegeld en heeft een was fontein. 

Vanuit de hal komt u in de ruime lichte woonkamer 

en de open keuken aan de tuinzijde van de woning. 

Via de ruime maar gedateerde keuken heeft u direct 

toegang tot de bijkeuken, deze zou een perfecte 

uitbouw kunnen zijn zodat u de keuken/

woonkamer nog ruimer kunt maken.





Eerste verdieping


Middels een vaste trap komt u op de eerste 

verdieping. Vanaf de overloop heeft u toegang tot 

de badkamer en drie slaapkamers. De 

hoofdslaapkamer met balkon en badkamer zijn 

gelegen aan de straatzijde van de woning. De 

andere 2 slaapkamers zijn aan de tuinzijde 

gesitueerd: een ruime slaapkamer en een kleinere 

slaapkamer. De ruime badkamer is volledig betegeld 

en heeft een inloop douche, een wastafel en toilet. 

Tevens is hier de wasmachine en de wasdroger 

opstelling. Door het raam in de badkamer heeft u 

natuurlijke ventilatie en maakt dit door het daglicht 

een lichte badkamer.





Tweede verdieping


Via de vaste trap bereikt u de zolderverdieping hier 

treft u een ruime overloop waar de cv ketel staat, de 

vierde slaapkamer zou u kunnen vergroten door een 

dakkapel te plaatsen.





Achtertuin


De ruime onderhoudsvriendelijk achtertuin heeft 

genoeg plek voor een ruime lounge zithoek en 

eettafelsetting. De tuin is bereikbaar via een 

achterom en vanuit de tuin kunt u de garage 

benaderen via een deur aan de zijkant. De garage is 

verlengd en heeft hierdoor een afmeting van 3 

meter breed en ruim 8.69 meter lang.





In de huidige staat beschikt de woning door de 

aanwezige voorzieningen over energielabel C. Dit 

kan eenvoudig naar boven worden gebracht door 

het plaatsen van zonnepanelen. 





Deze ruime woning gelegen in een groene 

omgeving biedt veel mogelijkheden.
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WORDT 
DIT JOUW

WONING?
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PLATTEGROND Begane grond
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PLATTEGROND Eerste verdieping
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PLATTEGROND Tweede verdieping
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KADASTRALE KAART
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LOCATIE OP DE KAART

WOONT U HIER BINNENKORT?

Loenenseweg 121, Eerbeek Brummen



OVER GERT-JAN SCHOLTEN MAKELAARDIJ

Gert-Jan Scholten Makelaardij is een jonge en dynamische makelaardij die sinds 2015 gevestigd is 

aan de Loenenseweg 121 in Eerbeek. De makelaardij is opgericht door Gert-Jan Scholten vanwege 

zijn passie voor het vak van makelaar. 





Wij bewerken de woningmarkt op een vernieuwende en onderscheidende manier hetgeen 

inhoudt dat wij het anders doen dan onze collega’s. Wie wil er nou niet zichtbaar zijn in ons grote 

1,75 meter Led scherm aan de drukste toegangsweg van Eerbeek?


Heeft u al eens een kijkje genomen op onze website ikstagraagvooraan.nl/eerbeek? Via deze site 

schrijven veel woningzoekers zich bij ons in. Misschien hebben wij de koper van uw woning ook 

al. Doe daar uw voordeel mee!





Nieuwsgierig naar onze pro-actieve werkwijze? Wij komen graag gratis en vrijblijvend bij u op de 

koffie om erover te praten.

Gert-Jan Scholten 
Makelaardij
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INTERESSE?

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Gert-Jan Scholten 
Makelaardij

Loenenseweg 121

6961 CP 

Eerbeek Brummen
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