
PELGRIMSTRAAT 24

GAANDEREN

Vraagprijs
€ 215.000,- k.k.



KENMERKEN
Soort

Type

Kamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Bouwjaar

Tuin

Garage

Verwarming

Isolatie

eengezinswoning

2-onder-1-kapwoning

5

120 m²

254 m²

413 m³

1972

achtertuin, voortuin

vrijstaand steen

c.v.-ketel, open haard

dakisolatie, 
vloerisolatie, dubbel 
glas



ALGEMENE INFO

& INDELING

Op een mooie locatie gelegen halfvrijstaande woning met eigen oprit en garage/berging. De woning is 
gelegen op een kavel van 254 m² met een zonnige achtertuin gesitueerd op het westen. 




Indeling

Begane grond: Entree, hal, toilet met fontein, meterkast en trapopgang, woonkamer v.v. parketvloer en 
sfeervolle open haard, open keuken v.v. eenvoudig keukenblok met losse apparatuur, bijkeuken met 
wasmachine aansluiting en toegang tot de achtertuin.

Eerste verdieping: Overloop, trapopgang, 3 slaapkamers en een badkamer v.v. ligbad met douche, 
toilet en wastafel

Zolder: De zolder is middels een vaste trap te bereiken en door de nokverhogende dakkapel (2008) is 
hier een ruime 4e slaapkamer gerealiseerd.




Nadere omschrijving

De woning is gelegen in een rustige, kindvriendelijke woonwijk nabij het centrum, diverse 
sportfaciliteiten en scholen. Het buitengebied van Gaanderen en natuurpark Koekendaal bevinden zich 
eveneens op korte afstand.




In het verlengde van de oprit bevindt zich de carport waar een extra ruimte is gerealiseerd, eventueel te 
gebruiken als berging, tuinkamer of zitplek. De garage heeft een afmeting van 3x6 meter en is voorzien 
van elektra en een puntstuk voor gebruik van grondwater. De oprit biedt plaats aan meerdere auto's. 




Gegevens

- Bouwjaar 1972

- Woonoppervlak 120 m², inhoud ca. 413 m³

- Rolluiken rondom

- Eerste verdieping en zolder v.v. kunststof kozijnen

- Voorzien van isolerende beglazing

- Aanvaarding in overleg













LOCATIE OP KAART



BEGANE GROND



EERSTE VERDIEPING



ZOLDER



OVERKAPPING



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

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


