
Gert-Jan Scholten Makelaardij

TEL. 0313 - 65 24 25

info@gjsmakelaardij.nl

www.gjsmakelaardij.nl

Vraagprijs 
€ 287.500 k.k.

JAN LIGTHARTLAAN 10, LAAG-SOEREN



Woonoppervlakte : 116 m²

Perceeloppervlakte : 175 m²

Inhoud : 400 m³

Bouwjaar : 1957

Soort woning : eengezinswoning

Type woning : tussenwoning

Aantal kamers : 4

Aantal slaapkamers : 3

Energielabel : C

Loenenseweg 121, Eerbeek Brummen



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

In het prachtige en historische Laag-Soeren ligt aan 

de rand van de Veluwe op loopafstand van het bos 

gelegen, deze ruime en moderne tussenwoning met 

een uitbouw en een grote dakkapel. De woning is 

gelegen in een kindvriendelijke buurt met direct om 

de hoek een speeltuin en een voetbalveldje. Wat 

ook bijzonder is aan een woning zoals deze is dat de 

woning een eigen oprit met garage heeft.





De overdekte entree geeft toegang tot de hal met 

toilet en fonteintje, trap naar de eerste verdieping 

en onder de trap een trapkast met opbergruimte. 

Vanuit de hal loop je de L-vormige woonkamer in, 

welke is voorzien van een goed isolerende vinyl 

vloer met elektrische vloerverwarming en 

vloerisolatie. Het raam aan de voorzijde van het huis 

is in 2021 vervangen door HR++ zonwerend en 

isolerend dubbel glas. De openslaande tuindeuren 

aan de achterzijde van de woning geven toegang tot 

de besloten en onderhoudsvriendelijke achtertuin.


De in de uitbouw gelegen keuken heeft een lichte 

kleurstelling en is voorzien van inbouwapparatuur 

zoals gaskookplaat met afzuigkap, afwasmachine, 

koelkast en combi oven/magnetron. Warm water 

wordt verzorgd door een close-in boiler (Itho 

Daalderop 10L).





Op de bovenverdieping zijn 3 ruime slaapkamers en 

een badkamer aanwezig. De kozijnen op de gehele 

bovenverdieping zijn in 2021 vervangen voor 

kunststof draai-/kiepramen met houtnerfstructuur 

en HR++ dubbel glas, welke voorzien zijn van 

inzethorren. Tevens hebben alle drie de slaapkamers 

een op afstand bedienbaar rolluik. De master 

bedroom bevindt zich aan de voorzijde van de 

woning waar geen inkijk is, doordat er geen directe 

overburen zijn. Door de vaste kast in deze kamer is 

er opbergruimte gecreëerd. De badkamer is volledig 

betegeld en voorzien van een wastafel, toilet en een 

ruim ligbad met douche. 





De zolder is bereikbaar via een vaste trap. Door het 

plaatsen van een grote dakkapel is er een grote, 

lichte ruimte ontstaan die te gebruiken is als 

slaapkamer, studeer-, werk of hobbykamer. Ook de 

zolderverdieping is voorzien van kunststof kozijnen 

met handmatig bedienbare rolluiken en HR++ 

dubbel glas.





De besloten tuin is onderhoudsvriendelijk aangelegd 

en is gelegen op het Noordoosten. Vanuit de tuin 

heeft u toegang tot de ruime garage met oprit, 

welke plek heeft voor 1 auto.





Door de positionering van het schuine dak, is de 

woning uitermate geschikt voor het plaatsen van 

zonnepanelen. De huidige eigenaren hebben 

momenteel nog een bestelling hiervoor openstaan. 

De verwachte plaatsingsdatum van de panelen is in 

juli 2023. Deze bestelling kan in overleg eventueel 

worden overgenomen door de nieuwe eigenaren.





In het huis zijn de afgelopen jaren verder de 

volgende verbeteringen aangebracht:


• nieuwe CV ketel (Intergas HReco 36 (2021)) in eigen 

bezit;


• gasleidingen vernieuwd van straat tot aan de 

meter;


• oude waterleidingen op de begane grond 

vervangen door logisch leidingwerk;


• afvoer vanaf keuken tot gemeentelijk aansluitpunt 

vervangen;


• voor- en achtergevel geïmpregneerd in 2021;


• kozijnen op de 1e verdieping vervangen door 

kunststof draai-/kiep kozijnen met 

houtnerfstructuur en HR++ glas;


• op afstand bedienbare rolluiken op alle 

slaapkamers op de eerste verdieping.





Kortom: een heerlijke, instapklare woning in een 

bosrijke en zeer kindvriendelijke omgeving. 
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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 Tweede verdieping
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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!

Gert-Jan Scholten 
Makelaardij
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