
ALSEMVELD 22

DOETINCHEM

Vraagprijs
€ 650.000,- k.k.



KENMERKEN
Soort

Type

Kamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Bouwjaar

Tuin

Garage

Verwarming

Isolatie

villa

vrijstaande woning

7

277 m²

831 m²

1076 m³

1990

achtertuin, voortuin, 
zijtuin

inpandig, carport, 
parkeerplaats

c.v.-ketel

dakisolatie, 
muurisolatie, 
vloerisolatie, dubbel 



ALGEMENE INFO

& INDELING

Op een mooie lokatie aan de rand van Doetinchem, met vrij uitzicht over de landerijen, gelegen 
moderne villa met mogelijkheid voor kantoorruimte aan huis via aparte ingang, garage, buitenzwembad 
(ca. 4 x 7 m), tuinberging en ruime carport en parkeergelegenheid voor meerdere auto's op eigen 
terrein. De woning is in 1990 gebouwd en in de loop der jaren zijn het sanitair en de keuken vernieuwd. 
Totale woonoppervlakte ca. 277 m². Inhoud 1.076 m3. Perceelsoppervlakte 831 m2. Bouwjaar 1990. 




Indeling: 




Onderverdieping: 

hal met gastentoilet en meterkast, twee werk-/hobby-/slaapkamers v.v. internetaansluiting en een met 
inbouwgashaard, berging, doorloop naar garage. 




Begane grond: 

hal met garderobe en vernieuwd toilet (2007), U-vormige living (ca. 58 m²) met in het zitgedeelte een 
openhaard en in het eetgedeelte een gasinbouwhaard, open Bulthaupkeuken met kook'eiland', diverse 
inbouwapparatuur en veel kastruimte, bijkeuken met keukenblok, wasmachine- en 
droogtrommelaansluiting. Deze verdieping is geheel voorzien van noorse leisteenvloer. 




1e Verdieping: 

overloop, ouderslaapkamer met royale inloopkast, twee ruime slaapkamers, moderne, luxe badkamer 
met ligbad, 2 douches, dubbele wastafel en toilet (vernieuwd in 2007).




2e Verdieping: 

slaapkamer, hobbyruimte met inbouwkasten en opstelplaats CV-ketel (Daalderop, 2007).




Bijzonderheden:

* deze villa is uitermate geschikt voor een beroep aan huis.

* heerlijk zwembad met ruim terras met veel privacy. 

* het binnenschilderwerk (o.a. woonkamer) is in 2018 nog uitgevoerd.

* woning is v.v. energielabel B (goed geïsoleerd). 

* er liggen 16 zonnepanelen (ca. 27 m²) op de woning (huurkoop).















LOCATIE OP KAART



ONDERVERDIEPING



BEGANE GROND



1e VERDIEPING



2e VERDIEPING



CARPORT



TUINHUIS



KADASTRALE KAART



VAN BEZICHTIGING TOT AANKOOP



WELKOM BIJ EGGINK MAALDERINK

Team Terborg:



Ilja Scholten - NVM Makelaar (RMT)

Frank Navis - Makelaar (KRMT)

René Wenting - NVM Makelaar (RMT) / Directie

Maureen Leemrijse - Assistent makelaar (ARMT)

Rianne Arentsen - 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


