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Vraagprijs 
€ 275.000 K.K.

RIJSTERBORGHERWEG 20 F32, DEVENTER



Woonoppervlakte : 74.55m²

Inhoud : 223m³

Bouwjaar : 2004

Soort woning : GALERIJFLAT

Aantal kamers : 3

Aantal slaapkamers : 2

Energielabel : B

Loenenseweg 121, Eerbeek Brummen



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Uitkijkend over het Rijsterborgherpark en op 

loopafstand van het NS Station, het karakteristieke 

centrum en de rivier de IJssel bevindt zich het 

appartementencomplex "Hof van Baker". Hier vindt 

u op de tweede etage dit fijne 3-kamer appartement 

met bijbehorende parkeerplaats en berging in de 

parkeerkelder. Het appartement heeft een prettig 

balkon van ca. 5 m2 en daarnaast een tweede terras 

gelegen op de galerij. Bijzonder aan het complex is 

dat deze volledig is voorzien van domotica ten 

behoeve van mindervaliden/senioren (elektrisch 

bedienbare deursystemen en extra 

liftvoorzieningen). 





Via de afgesloten entree voorzien van 

videofooninstallatie staat u in hoofdentree. Vanuit 

de hoofdentree is het appartement op de tweede 

verdieping bereikbaar middels trappenhuis/

liftinstallatie. Het appartementencomplex heeft een 

verzorgde uitstraling en de algemene ruimtes zijn 

groen ingericht. De half overdekte galerij geeft u 

toegang tot de voordeur. Daarnaast is het 

toegestaan om hier een gezellige terras in te richten 

(namiddag-/avondzon). 





Bij binnenkomst valt direct de hardhouten vloer op 

die tevens door het gehele appartement is door 

gelegd. Naast de voordeur treft u direct de 

meterkast voorzien van moderne automaten en een 

glasvezelaansluiting. De hal geeft toegang tot een 

praktische berging waar uw voldoende bergruimte 

heeft. De berging wordt ook gebruikt als was-/

droogruimte en daarnaast is hier de WTW installatie 

('warmte-terug-win' installatie) en de CV ketel 

gevestigd. 





Tijdens de bouw is rekening gehouden met het 

wooncomfort, zo is een separaat toilet aanwezig. 

Het zwevend toilet is half betegeld en voorzien van 

een fonteintje. Naast het toilet is de badkamer 

gesitueerd. De badkamer is royaal en dat blijkt uit de 

aanwezigheid van een douchecabine en ligbad. 

Verder is hier een wastafel en designradiator 

aanwezig. 





Het woongedeelte is gesitueerd aan de straatzijde 

van het appartement. Bij binnenkomst treft u direct 

de eettafelopstelling tegenover de half open 

keuken. Op deze wijze is een woon/keukenfunctie 

ontstaan. De keuken heeft een tijdloze uitstraling en 

beschikt over kwaliteit inbouwapparatuur: 5 pits 

gasfornuis, afzuigkap, vaatwasmachine, koelkast en 

combi magnetron/oven. De aanwezigheid van 

inbouwspots zorgt voor extra licht en daarnaast zijn 

hier extra bovenkasten ingebouwd. 





De zitopstelling is gesitueerd tegen een grote lichte 

pui aan. Vanuit de zitopstelling kijkt u prachtig groen 

weg. Daarnaast is hier een grote schuifpui aanwezig 

zodat u in de zomermaanden het balkon bij de 

woonkamer aan kan trekken. 





Het appartement beschikt over twee slaapkamers. 

De Master Bedroom bevindt zich aan de galerijzijde 

van het appartement. De tweede slaapkamer 

bevindt zich aan de straatzijde van het appartement 

naast de woonkamer. 





Via een slagboom komt u op het afgesloten 

parkeerterrein waar u een eigen (overdekte) 

parkeerplaats heeft. De berging is inpandig 

bereikbaar en biedt voldoende ruimte voor het 

stallen van fietsen en eventuele extra opslag 

(stopcontact aanwezig).
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PLATTEGROND Begane grond
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PLATTEGROND Berging
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PLATTEGROND Parkeerplaats
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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. 
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