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Vraagprijs 
€ 675.000 K.K.

EERBEEKSEWEG 108, LOENEN



Woonoppervlakte : 166m²

Perceeloppervlakte : 1549m²

Inhoud : 660m³

Bouwjaar : 1900

Soort woning : EENGEZINSWONING

Type woning : VRIJSTAAND

Aantal kamers : 7

Aantal slaapkamers : 4

Energielabel : D

Loenenseweg 121, Eerbeek Brummen



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Gesitueerd tussen de Eerbeekseweg en de 

Burggraaf, omringd door weilanden en tegen de 

bosrand aan ligt deze vrijstaande woning op een 

perceel van ca. 1.549 m² met vrijstaande garage/

berging. Op de garage zijn zonnepalen geplaatst en 

de woning is grotendeels voorzien van dubbel glas,  

spouwmuren en kapisolatie.





Indeling


Aan de linkerzijde van de woning is de voordeur 

naar de entree waar u uitkomt in de royale hal met 

toilet en trapopgang naar de eerste verdieping. Het 

toilet is volledig betegeld en voorzien van een 

zwevend toilet en fonteintje. Vanuit de hal komt u in 

de woonkamer die aan de tuinzijde is gelegen en 

beschikt over een zonnige serre waar u prachtig 

wegkijkt over het diepe perceel.





De keuken is naast de woonkamer gelegen, is half 

open, heeft voldoende kastruimte en is voorzien van 

alle benodigde apparatuur, te weten een dubbele 

spoelbak, gaskookplaat met afzuigkap, 

afwasmachine, magnetron en koelkast. Onder de 

keuken is de kelder gesitueerd (3.00 x 2.28m).


De bar geeft een open verbinding met de L-vormige 

woonkamer. 





In de woonkamer is bij de houtkachel de 

zitopstelling geplaatst en er is plaats voor een ruime 

eetopstelling. De houtkachel is geïntegreerd in de 

C.V.-installatie waardoor deze ook het C.V.-water 

verwarmd. 





Vanuit de woonkamer is de aan de voorzijde van de 

woning gelegen kamer bereikbaar welke op dit 

moment is ingericht als werkkamer. De kamer zou 

ook goed als slaapkamer op de begane grond 

kunnen functioneren.





Verdieping


Via de trap in de hal komt u op de overloop die 

toegang geeft tot 4 slaapkamers en de badkamer. 

Daarnaast heeft de overloop een ruime inloopkast. 











Twee slaapkamers zijn gelegen aan de voorzijde van 

de woning, een aan de achterzijde en de 

masterbedroom bevindt zich in het midden van de 

woning. Door de dakkapel is de masterbedroom een 

ruime kamer met veel lichtinval en zicht over de 

omgeving.





De badkamer is volledig betegeld en voorzien van 

een douche, ligbad, toilet, wastafel met meubel en 

de was-droogopstelling. Via de vlizotrap op de 

overloop is de bergvliering bereikbaar.





De achtertuin is zowel vanuit de keuken te bereiken. 

Hier komt u direct onder de carport uit die groot 

genoeg is om een caravan/camper te stallen. Het 

voormalige bakhuis gelegen achter de woning is 

voor vele doeleinden geschikt, zoals kantoor-/

praktijkruimte of een Bed & Breakfast. Er is een toilet 

aanwezig en een vaste trap naar de zolder. De aan 

het bakhuis gebouwde garage beschikt over elektra 

en heeft ruimte voor een auto.





Het perceel heeft een diepte van ca 60 meter en een 

breedte van ca. 25 meter, hiermee is de tuin zowel 

aan de zijkant als aan de achterzijde gelegen. De 

tuin is groen aangelegd met een gazon wat een vrij 

zicht geeft over het geheel. Daarnaast is er een ruim 

terras met een vijver, een houten berging met 

overkapping, een tweede berging, veel groen en een 

oprit voor meerdere auto's aanwezig.
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WORDT 
DIT JOUW

WONING?
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PLATTEGROND Begane grond
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PLATTEGROND Verdieping
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PLATTEGROND Vliering
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PLATTEGROND Garage, berging, carport
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PLATTEGROND Zolder garage, berging
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PLATTEGROND Berging
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PLATTEGROND Tuinhuis
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PLATTEGROND Kelder
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KADASTRALE KAART
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LOCATIE OP DE KAART

WOONT U HIER BINNENKORT?
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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

TEL. 

0313 - 65 24 25
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