
EMMASTRAAT 14

AALTEN

Vraagprijs
€ 350.000,- k.k.



KENMERKEN
Soort

Type

Kamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Bouwjaar

Tuin

Garage

Verwarming

Isolatie

eengezinswoning

vrijstaande woning

5

112 m²

300 m²

426 m³

1932

achtertuin, voortuin

parkeerplaats, geen 
garage

c.v.-ketel

dakisolatie, 
gedeeltelijk dubbel 
glas



ALGEMENE INFO

& INDELING

Gunstig ten opzichte van het centrum gelegen, zeer sfeervol, karakteristiek vrijstaand woonhuis met 
aangebouwde bijkeuken, stenen berging met twee toegangsdeuren, terras met veranda en prachtig, 
onder architectuur, aangelegde tuin rondom. Bouwjaar 1932. Perceelsgrootte 300 m².




Indeling

Beg.grond: Hal, provisiekelder (ca. 1,90 meter hoog), ruime zonnige woonkamer met erker en v.v. 
kamer-en-suite deuren, tuindeuren, eiken vloer en open haard met zandstenen schouw, open keuken 
v.v. inbouwapparatuur, openslaande deuren, bijkeuken met achterdeur en C.V.-opstelling, toilet met 
urinoir.

1e verd.: overloop, drie slaapkamers, luxe badkamer v.v. ligbad, douche, toilet, wastafel en 
vloerverwarming.

2e verd.: via vaste trap naar zolderruimte.




* Verwarming en warm water via C.V.-gas.

* De woning is v.v. mooie karakteristieke jaren '30-details (o.a. glas-in-lood, passend hang- en 
sluitwerk, paneeldeuren met authentiek glas).

* Veel lichtinval in de woning!

* Netjes onderhouden (o.a. nieuwe dakgoten, voegwerk, nieuwe voordeur, veel vernieuwde ramen).

* Stenen berging is geïsoleerd en v.v. eigen grondwaterpomp.

* Er is isolatie aangebracht onder de verdiepingsvloeren en de kap is geïsoleerd en de woning is 
grotendeels v.v. isolerende beglazing.




Kortom: een hele mooie karakteristieke woning waar een bezichtiging zeker de moeite waard is!











LOCATIE OP KAART



Begane grond



1e Verdieping



Zolder



Kelder



Schuur



KADASTRALE KAART



VAN BEZICHTIGING TOT AANKOOP



WELKOM BIJ EGGINK MAALDERINK

Team Aalten



René Wenting - NVM Makelaar (RMT) / Directie

Ilja Scholten - NVM Makelaar (RMT)

Hans Fierkens - NVM Makelaar (RMT)

Frank Navis - Makelaar (KRMT)

Anke Wevers - Commercieel medewerker










Eggink Maalderink Garantiemakelaars



Aalten

Dijkstraat 26

7121 EV Aalten 

0543 - 492 000

aalten@egginkmaalderink.nl




Terborg

Hoofdstraat 102

7061 CM Terborg

0315 - 395 424

achterhoek@egginkmaalderink.nl




Zutphen

Lokenstraat 6 - 8

7201 MP  Zutphen

0575 - 514 124

zutphen@egginkmaalderink.nl


