
KNIBBELWEIDE 37

AALTEN

Vraagprijs
€ 350.000,- k.k.



KENMERKEN
Soort

Type

Kamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Bouwjaar

Tuin

Garage

Verwarming

Isolatie

herenhuis

geschakelde 2-
onder-1-kapwoning

5

158 m²

390 m²

543 m³

2004

achtertuin, voortuin

vrijstaand steen, 
carport, parkeerplaats

-

volledig geisoleerd



ALGEMENE INFO

& INDELING

In populaire woonwijk 't Kobus gelegen "KOBUSVILLA" met stenen garage/berging, prieel, carport, 
parkeerplaats en tuin. 




Ruimtelijke indeling 

Begane grond: entree, toilet, trapkast, sfeervolle living, open keuken en bijkeuken. 

1e Verdieping: overloop met kast, drie slaapkamers en badkamer met ligbad, douche, wastafelmeubel 
en toilet. Vaste trap naar... 

2e Verdieping: overloop met werk-/hobbyhoek en dakraam, royale slaapkamer (door de unieke 
dakopbouw) met prachtig uitzicht over groen en landerijen en bergruimte. 




Nadere omschrijving 

Het woonhuis is in 2004 traditioneel gebouwd en uitgevoerd in duurzame bouwmaterialen zoals 
bakstenen, hout en zink en met optimale isolatievoorzieningen. Alle vertrekken zijn voorzien van houten 
planken vloeren c.q. plavuizen. De met een poort afgesloten tuin beschikt over een vrijstaande stenen 
garage/berging, kweekkas en prieel en is aangelegd met een terras en gazon (ligging oosten/zuid-
oosten), grenzend aan een wadi. 

Deze woonwijk is fraai en ruim van opzet met een diversiteit aan bouwstijlen. Dit woonhuis ligt ook nog 
eens gunstig aan het eind van één van de rustigste straten én aan de rand van deze woonwijk.




Beknopte kerngegevens 

* Bouwjaar 2004; 

* Perceel is 390 m² groot, inhoud circa 543 m³, woonoppervlakte circa 158 m² en externe bergruimte 
circa 25 m²; 

* Energieklasse A, volledig geïsoleerd, zonnecollectoren en uitvalscherm, verwarming en warm water via 
Nefit HR ketel (bouwjaar omstreeks 2010) en gedeeltelijk vloerverwarming;

* De praktische bijkeuken beschikt over een werkblad, cv-opstelling en uitstortgootsteen; 

* De keuken, in lichte kleurstelling, is voorzien van diverse inbouwapparatuur; 

* Verrassend woonhuis door de ruimtelijk ligging (grenst niet aan het perceel van de achterburen maar 
aan een natuurlijke wadi) in een groene en gewilde woonwijk.















LOCATIE OP KAART



BEGANE GROND



EERSTE VERDIEPING



TWEEDE VERDIEPING



OVERKAPPING



KAS



KADASTRALE KAART



VAN BEZICHTIGING TOT AANKOOP



WELKOM BIJ EGGINK MAALDERINK

Team Aalten:



Hans Fierkens, René Wenting, Ilja Scholten, 
Judith Wolsink, Frank Navis en Anke Wevers




Tel. 0543-492000

aalten@egginkmaalderink.nl










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


