
BURG. DE BRUIJNSTR. 83-05

DOETINCHEM

Vraagprijs
€ 425.000,- k.k.



KENMERKEN
Soort

Type

Kamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Bouwjaar

Tuin

Garage

Verwarming

Isolatie

villa

vrijstaande woning

5

179 m²

332 m²

675 m³

2006

tuin rondom, patio

carport, parkeerplaats

-

volledig geisoleerd



ALGEMENE INFO

& INDELING

ONDER ARCHITECTUUR GEBOUWDE VRIJSTAANDE VILLA MET CARPORT, PATIO, DAKTERRAS EN 
TUIN. 




Ruimtelijke indeling

Begane grond: entree/hal, sfeervolle living met houtkachel, moderne open keuken, eetkamer, kantoor/
slaapkamer, badkamer met inloopdouche en wastafel, toilet met urinoir en schakelde bijkeuken/
berging.

Eerste verdieping: overloop, 2 slaapkamers en badkamer v.v. ligbad, douche, toilet, dubbele wastafel 
en een dakterras.




Nadere omschrijving 

Op een prachtige locatie, net naast het centrum in Doetinchem staat deze instapklare stadsvilla (675 
m³). Bij het ontwerpen van deze villa is rekening gehouden met een multifunctionele indeling waardoor 
de mogelijkheid bestaat om te slapen en te baden op de begane grond. De patio is het middelpunt van 
deze bijzondere villa en zorgt gegarandeerd voor lichtinval. Dat doet ook het unieke glazen dak van de 
badkamer. De living is voorzien van een een fraaie houtkachel (Dik Geurts) en biedt (evenals de 
eetkamer), middels een schuifpui, toegang tot de genoemde patio. De keuken, in lichte kleurstelling, is 
voorzien van diverse inbouwapparatuur. In de bijkeuken/berging bevinden zich de lichtkoepel, 
witgoedaansluitingen, uitstortgootsteen, cv-opstelling en sauna én biedt het een uitgang naar een 2e 
eigen parkeerplaats. Deze villa heeft op de begane grond (woonvertrekken) een praktische 
plavuizenvloer met vloerverwarming. 




Beknopte kerngegevens 

* Rustige gewilde woonwijk op loopafstand van de binnenstad;

* Bouwjaar 2006;

* Inhoud circa 675 m³, woonoppervlakte circa 180 m², gebouw gebonden buitenruimte circa 52 m²; 

* Perceel 332 m²; 

* Energieklasse A, goede isolerende voorzieningen en voorzien van 14 zonnepanelen;

* Verwarming / warmwater middels cv-gas (AWB ketel, bouwjaar omstreeks 2006) en voorzien van 
vloerverwarming; 

* Fraai aangelegde tuin, patio (optimale privacy) en riant zonneterras; Eigen parkeerplaatsen;

* Exclusieve keuken voorzien van inbouwapparatuur.

* Centrum, NS station en basisscholen op loopafstand met een snelle ontsluiting richting A-18.




Heeft "DE STIJL" van deze villa ook zoveel indruk op jou gemaakt? Maak dan vandaag nog een 
afspraak voor een bezichtiging!















LOCATIE OP KAART



BEGANE GROND



EERSTE VERDIEPING



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


