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Vraagprijs 
€ 315.000 

HET MIDDENPAD 52, LOENEN



Woonoppervlakte : 85.10m²

Perceeloppervlakte : 108m²

Inhoud : 304m³

Bouwjaar : 2016

Soort woning : EENGEZINSWONING

Type woning : TUSSEN

Aantal kamers : 3

Aantal slaapkamers : 2

Energielabel : A

Loenenseweg 121, Eerbeek Brummen



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Gelegen in Loenen ligt deze volledige geïsoleerde 

tussen en instapklare eengezinswoning aan de Het 

Middenpad. De woning heeft twee slaapkamers, een 

modern badkamer, een woonoppervlakte van 85 m2 

en bevindt zich op een perceel met een oppervlakte 

van 108 m2. De woning is gebouwd in 2016 en heeft 

een energielabel A. 





Buiten wonen in Loenen, dat kan zeker in deze 

buurt. Dit is een kindvriendelijke buurt met relatief 

veel gezinnen. Verder is het een betrekkelijk rustige 

buurt gekeken naar de bevolkingsdichtheid. De 

woning is goed bereikbaar met voorzieningen in de 

buurt. Gesitueerd op loopafstand van het centrum 

van Loenen. De woning heeft buiten voldoende 

parkeermogelijkheden en tevens is er een vaste 

parkeerplek op het achtergelegen parkeerterrein.





Indeling: 


U komt de woning binnen in de hal en daar is de wc 

en de meterkast gesitueerd. Onder de trap is er een 

provisiekast. De toilet is volledig betegeld en heeft 

zowel een zwevend toilet als een was fonteintje.


Als u de woonkamer binnenloopt heeft u gelijk aan 

uw rechterkant en tevens de straatzijde van de 

woning de moderne en frisse keuken met alle 

benodigde keuken apparatuur zoals combi 

magnetron oven, gasfornuis en een 

vaatwasmachine.


In het midden van de lichte woonkamer heeft u 

genoeg ruimte voor royale eetkameropstelling. En 

aan de tuinkant de woonkamer en lounge opstelling 

waar u heerlijk uitkijkt op de verzorgde tuin. Een 

moderne open keuken en woonkamer met veel 

natuurlijk licht inval.





Eerste verdieping


Via de witte moderne houten trap komt u op de 

overloop en heeft u toegang tot twee slaapkamers 

en een moderne badkamer. In de royale lichte 

hoofdslaapkamer is genoeg ruimte voor een groot 2 

persoon bed en net als op de beneden verdieping 

ligt hier ook een doorgelegde pvc vloer. De tweede 

slaapkamer is momenteel in gebruik als een 

werkkamer, maar ook dit is een ruime slaapkamer 

met maar liefst twee dakramen heeft u veel dag 

inval. 


De moderne badkamer is volledig betegeld en heeft 

een zevend toilet en een ruime inloop douche, 

wastafel en wastafelmeubel. Ideaal op de overloop 

is een  provisiekast speciaal ingericht voor de 

wasmachine en droger en nog extra bergruimte op 

de vliering.





Tuin


De tuin is volledig betegeld en maakt dit tot een 

onderhoudsvriendelijke tuin, genoeg ruimte voor 

een lounge of eettafel opstelling. Achter in de tuin 

bevindt zich een houten berging. Met de perfect 

zuid oriëntatie kunt u hier de gehele dag van de zon 

genieten. Dit zou ook een perfecte plek zijn voor 

eventuele plaatsing van zonnepanelen.  Een energie 

vriendelijke instapklare woning. 





Bent u enthousiast geworden, neem dan contact op 

met uw Dorpsmakelaar!
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WONING?
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PLATTEGROND Begane grond
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PLATTEGROND Eerste verdieping
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PLATTEGROND Zolder
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PLATTEGROND Berging
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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!
Tekst

Gert-Jan Scholten 
Makelaardij

Loenenseweg 121

6961 CP 

Eerbeek Brummen

TEL. 

0313 - 65 24 25
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