
LENDEKESWEG 22

LOCHEM

Vraagprijs
€ 179.000,- k.k.



KENMERKEN
Soort

Type

Kamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Bouwjaar

Tuin

Garage

Verwarming

Isolatie

eengezinswoning

tussenwoning

4

92 m²

164 m²

360 m³

1954

achtertuin, voortuin

vrijstaand steen

c.v.-ketel

gedeeltelijk dubbel 
glas



ALGEMENE INFO

& INDELING

In rustige straat op loopafstand van het centrum gelegen, uitgebouwde tussenwoning met 
halfvrijstaande garage, berging en een achtertuin op het zuidoosten. 




Indeling van de woning: 




Begane grond:

Entree, hal, toilet, kelder, lichte L-vormige woonkamer met een massief houten vloer en houtkachel. 

In de uitbouw bevindt zich de woonkeuken met vaatwasser, oven, gaskookplaat, afzuigkap en diverse 
vaste kasten en toegang tot de achtertuin. 




Eerste verdieping: 

Aan de achterzijde van de woning bevinden zich twee slaapkamers met vaste kasten. De slaapkamer 
aan de voorzijde is voorzien van een wastafel en vaste kasten. De eenvoudige badkamer beschikt over 
een douche en wastafel. 




HR-combiketel (Nefit Smartline 2005) en wasmachineaansluiting in de stenen berging.

Stenen garage met houten draaideuren en 5 stuks zonnepanelen aanwezig.



BEGANE GROND



Entree, hal, toilet, kelder, lichte L-vormige 
woonkamer met een massief houten vloer en 
houtkachel. 




In de uitbouw bevindt zich de woonkeuken 
met vaatwasser, oven, gaskookplaat, 
afzuigkap en diverse vaste kasten en toegang 
tot de achtertuin. 





1E VERDIEPING


Aan de achterzijde van de woning bevinden 
zich twee slaapkamers met vaste kasten. De 
slaapkamer aan de voorzijde is voorzien van 
een wastafel en vaste kasten. 




De eenvoudige badkamer beschikt over een 
douche en wastafel. 





ALGEMEEN


HR-combiketel (Nefit Smartline 2005) en 
wasmachineaansluiting in de stenen berging.

Stenen garage met houten draaideuren en 5 
stuks zonnepanelen aanwezig.



LOCATIE OP KAART



KELDER



BEGANE GROND



VERDIEPING



KADASTRALE KAART



VAN BEZICHTIGING TOT AANKOOP



WELKOM BIJ EGGINK MAALDERINK

Team Zutphen:



Cor den Daas - NVM Makelaar (RMT)

Martin Koopmans - NVM Makelaar (RMT)

Marcel Bourgonje - Makelaar (KRMT)

Thijs Pasman – Assistent makelaar (ARMT)

Hans Nijland - Directielid makelaardij

Louise Kruyssen – Nieuwbouwcoördinator

Marieke Veenink - Commercieel medewerker

Esther Greene - 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

Stationsplein 61

7201 MH  Zutphen

0575 - 514 124

zutphen@egginkmaalderink.nl


