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Vraagprijs 
€ 299.000 k.k.

BOSMARKLAAN 11, LAAG-SOEREN



Woonoppervlakte : 115 m²

Perceeloppervlakte : 147 m²

Inhoud : 392 m³

Bouwjaar : 1969

Soort woning : eengezinswoning

Type woning : tussenwoning

Aantal kamers : 5

Aantal slaapkamers : 4

Energielabel : B

Loenenseweg 121, Eerbeek Brummen



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Op loop afstand van het bos gelegen instapklare en 

volledig gemoderniseerde tussenwoning. Het huis 

beschikt over 4 slaapkamers en een zonnige 

achtertuin. Goed om te weten is dat de keuken in 

2022 is vernieuwd en dat het huis volledig voorzien 

is van dubbel glas en spouwmuur- /kapisolatie. De 

woning heeft een woonoppervlak van 115 m² en 

staat op een perceel van 147 m². Optioneel is er een 

garagebox met ruime oprit te koop gelegen aan 

Bosmarklaan 501 (€29.000,- k.k.).





Laag-Soeren is een mooi dorp gelegen tegen de 

bossen van het Nationaal Park Veluwezoom, dat 

grenst aan het Nationaal Park de Hoge Veluwe. 

Laag-Soeren is gelegen tussen de dorpen Eerbeek 

en Dieren. Deze dorpen bieden alle faciliteiten als 

winkels, basisscholen, supermarkten, openbaar 

vervoer, diverse sportaccommodaties en 

winkelcentra. De snelwegen A50/A1 zijn bereikbaar 

binnen enkele autominuten en het dorp is centraal 

gelegen binnen de steden Arnhem, Apeldoorn, 

Deventer en Zutphen.





Indeling


Entree voorzien van laminaatvloer met toegang tot 

het toilet, trapkast en meterkast. De meterkast is 

hier voorzien van moderne automaten en voldoende 

groepen. 





Vanuit de hal heeft u toegang tot de lichte 

woonkamer. Hier komt de doorzonfunctie ten 

goede aan het daglichtinval. De woonkamer heeft 

een strakke afwerking mede door de laminaatvloer 

welke doorloopt vanuit de hal en tevens is 

afgewerkt met hoge plinten. Daarnaast zijn alle 

wanden en het platfond glad gestuct. De 

zitopstelling bevindt zich aan de straatzijde van de 

woning waar ruimte is voor een grote hoekbank. 

Aan de tuinzijde van de woning is een zespersoons 

eettafelopstelling gesitueerd waar u vrij wegkijkt 

over de achtertuin. De zwarte shutters sluiten prima 

aan op de moderne afwerking en daarnaast kunt u 

de begane grond elektrisch koelen/verwarmen 

doormiddel van de aanwezige airco unit. 





De halfopen keuken staat mooi in contact met de 

eettafel in de woonkamer door de aanwezige toog. 

Deze prachtige keuken is eind 2022 geplaatst en 

beschikt over alle nodige luxe. De frisse uitstraling is 

te danken aan de witte kleurstelling (greeploos 

uitgevoerd). De keuken is voorzien van een 

inductiekookplaat (afzuiging geïntrigeerd in de 

kookplaat), koel-/vriesopstelling, combinatie 

magnetron/oven, wastafel (spoelkraan) en 

vaatwasmachine. Vanuit de keuken is toegang tot 

de achtertuin.





Via de vaste trap vanuit de entree is de eerste 

verdieping bereikbaar. Op de eerste verdieping zijn 

drie slaapkamers en de badkamer gesitueerd. Alle 

slaapkamers beschikken over een gelijke 

laminaatvloer en zijn voorzien van dubbelglas. De 

Master Bedroom beschikt over een dubbele vaste 

kast. De badkamer is volledig betegeld, beschikt 

over een inloopdouche, hangend toilet en wastafel.





Middels een vaste trap vanaf de overloop bereikt u 

de tweede verdieping. Op het voorportaal is de 

was-/droog opstelling gesitueerd. U heeft hier 

daglichtinval door middel van een dakraam, deze is 

in 2021 vernieuwd.  De vierde slaapkamer is voorzien 

een dakkapel die bijdraagt aan de ruimte en het 

lichtinval. 





Onderhoudsvriendelijke tuin met een fijn terras 

achter de woning en vanaf hier groen zicht naar 

achteren. De tuin is bereikbaar via een achterom en 

er is een vrijstaand stenen berging aanwezig 

voorzien van elektra. De achtertuin is zuidelijk 

georiënteerd en boven het zonneterras is nog een 

elektrisch bedienbare zonnescherm aanwezig. 
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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 Zolder
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PLATTEGROND Garage
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PLATTEGROND Schuur
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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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