
FRANS BULTSTRAAT 7

GAANDEREN

Vraagprijs
€ 259.000,- k.k.



KENMERKEN
Soort

Type

Kamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Bouwjaar

Tuin

Garage

Verwarming

Isolatie

eengezinswoning

vrijstaande woning

6

131 m²

515 m²

540 m³

1957

geen tuin

geen garage

c.v.-ketel

gedeeltelijk dubbel 
glas



ALGEMENE INFO

& INDELING

Ruime vrijstaande woning met garage/berging op een perceel van 515 m². De woning is aan de 
achterzijde uitgebouwd. De Frans Bultstraat is een centraal in Gaanderen gelegen straat waar het fijn en 
rustig wonen is. Alle mogelijke voorzieningen op korte afstand: winkelcentrum Ganderije, het 
treinstation Gaanderen, sportcomplex De Pol, diverse basisscholen. De woning is gebouwd in 1957. 




Begane grond: hal/entree, toilet, trapopgang en toegang naar de kelder , werkkamer/kantoor, welke 
toegang geeft tot de woonkeuken (6.30 m x 3.23 m) met diverse inbouwapparatuur, woonkamer (ca. 
6.00 m x 3.74 m), die via de woonkeuken is te bereiken, bijkeuken met CV-opstelling, wasmachine-
aansluiting, wasbak en achterdeur naar de tuin.

1e verdieping: overloop met vaste kast, voormalige doucheruimte, 4 slaapkamers waarvan 2 met 
toegang tot balkon, badkamer v.v. ligbad, aparte douche, 2e toilet, bidet en vaste wastafel, 




Tuin

De diepe achtertuin is noordoost gericht en heeft een breedte van ongeveer 14 meter. Hier bevinden 
zich – behalve de stenen garage/berging – ook nog een duivenhok. De voortuin heeft een diepte van 
ca. 9.60 meter.






Bijzonderheden

* de woning is op de benedenverdieping grotendeels voorzien van dubbel glas; 

* men dient rekening te houden met enige opknapwerkzaamheden/achterstallig onderhoud.

* de diepe achtertuin geeft veel privacy, mede doordat de woningen aan de Warnerstraat een nog 
diepere achtertuin hebben!













LOCATIE OP KAART



BEGANE GROND



EERSTE VERDIEPING



KELDER



BERGZOLDER



BERGZOLDER



GARAGE



KADASTRALE KAART



VAN BEZICHTIGING TOT AANKOOP



WELKOM BIJ EGGINK MAALDERINK

Team Achterhoek:



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






Tel. 0315-395424

www.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


