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Kenmerken

& specificaties

Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Inhoud:


Bouwjaar:

120 m²


170 m²


455 m³


1983



Rustig, kindvriendelijk 


Op zoek naar een heerlijk ruime, goed 
onderhouden eengezinswoning met tuin op 
een leuke locatie? Dan is dit de woning voor 
je. Betsy Westendorpstraat 17.




De geschakelde woning is gelegen aan een 
rustig, kindvriendelijk hofje en biedt veel 
voordelen. Zo is de woning aan de achterzijde 
uitgebouwd, beschikt de woning over een 
carport en kun je twee auto's op eigen terrein 
kwijt. 




Ook de tuin is keurig onderhouden. Door de 
gunstige ligging kun je hier heerlijk van de 
zon genieten. Wil je wat meer beschutting 
dan biedt het leuke overdekte terras je 
hiervoor alle mogelijkheden. 







In de tuin bevindt zich verder een houten 
tuinschuur en via een poortdeur is er een 
achterom.

Ook heeft de woning een grote aangebouwde 
stenen berging. Deze bevindt zich aan de 
voorzijde van de woning.




In de omgeving zijn voldoende faciliteiten. 
Scholen en openbaar vervoer bevinden zich 
vlakbij. Het recent vernieuwde 
buurtwinkelcentrum, het station en centrum 
van Apeldoorn bevinden zich op luttele 
fietsminuten afstand. Ook de sportvelden en 
het mooie Orderbos liggen op fietsafstand.

















Enkele pluspunten van de woning:

+ lekker royaal;

+ fijne locatie;

+ uitgebouwd en goed onderhouden:

+ verzorgde tuin en een leuk overdekt terras.




Door de woning heen:




De voordeur geeft toegang tot de hal met 
meterkast en deur naar het gemoderniseerde 
toilet met fonteintje. Loop je rechtdoor dan 
kom je in de lekker ruime woonkamer. Hier 
veel privacy en een gezellige open haard. De 
open keuken is verplaatst naar de aanbouw, 
echt een aanwinst! Het keurige, witte 
hoekkeukenblok is voorzien van 
inbouwapparatuur. vanuit een deur in de 
keuken is er toegang tot het overdekte terras 
en de tuin.




Neem je in de hal de trap naar de verdieping 
dan kom je op de overloop. Deze geeft 
toegang tot de tuingerichte, zeer royale 
ouderslaapkamer met vaste kastenwand. 
Indien gewenst kan deze kamer worden 
opgedeeld in twee kamers. 









Ook bevindt zich op de overloop vaste 
kastruimte, een deur naar de tweede, ruime 
slaapkamer aan de voorzijde en een deur naar 
de badkamer. Deze is van alle gemakken 
voorzien. Een bubbelbad een inloopdouche, 
2e zwevend toilet en een wastafelmeubel.




Via een vaste trap is de tweede etage 
bereikbaar. Hier een grote voorzolder met de 
c.v. ketel, het aansluitpunt voor de 
wasapparatuur en een grote, 3e slaapkamer 
met dakraam.



























         Begane grond



          Verdieping



               Zolder



Locatie op de kaart



Kadastrale kaart



 

   
 
Welkom 

 
 

Buurman Makelaardij bestaat bijna 50 jaar en 

is een actief NVM-makelaarskantoor. Het 

team bestaat uit 2 beëdigde 

makelaars/taxateurs: Arjan en Erika Buurman. 

Samen met ons ondersteunend team weten 

we exact wat er speelt in Apeldoorn. 

 

Wij hebben een passie voor makelen 

Met onze jarenlange kennis en ervaring bieden 

wij u de beste mogelijkheden om ook úw woning 

of appartement te verkopen, te kopen of te 

taxeren. Wij denken graag met u mee, zijn actief 

en enthousiast en hebben extra aandacht voor 

persoonlijk contact. Ons werkgebied is Apeldoorn 

en omliggende dorpen.  

Verkoopbemiddeling  

Een goede verkoop begint met een goed advies. 

Wij komen vrijblijvend bij u langs om de waarde 

van de woning te bepalen en uitleg te geven over 

onze werkwijze. Wij bespreken hoe uw woning 

het beste in de markt gezet kan worden, om zo 

van de verkoop een succes te maken. Uiteraard 

kijken we altijd naar uw eigen wensen en 

beslissen we samen over de beste strategie. 

Aankoopbemiddeling  
Naast het verkopen van uw woning kunt u bij ons 
terecht voor aankoopbemiddeling. 

 

 

 

Wij kijken kritisch met u mee naar de woning die 

bij uw wensen past. Heeft u uw droomhuis 

gevonden? Uw persoonlijke aankoopmakelaar 

begeleidt u deskundig en professioneel bij het 

hele aankoopproces en bespaart u veel geld, tijd 

en zorgen. Een aankoopmakelaar, juist nu!   

Wij werken op basis van no-cure no-pay (geen 

resultaat, dan geen betaling). Indien u uiteindelijk 

niet overgaat tot aankoop van de woning, dan 

ontvangt u ook geen rekening. Wilt u meer 

weten? Wij nodigen u graag uit op ons kantoor, 

voor een oriënterend gesprek.   

Taxatie 

In de meeste gevallen vraagt de aankoop van een 

huis om een nauwkeurig (NWWI) taxatierapport. 

Onze makelaars zijn eveneens ervaren en 

gecertificeerde taxateurs en bieden u een 

gevalideerd rapport. Dit rapport wordt onder 

andere voorzien van foto’s van het object, 

bodemgegevens en kadastrale gegevens. Onze 

werkwijze is er zo op ingericht dat het rapport 

binnen enkele werkdagen bij u in huis is. 

GRATIS waardebepaling en adviesgesprek  

Bent u benieuwd naar de waarde en 

verkoopmogelijkheden van uw woning? Vraag 

dan gratis een professioneel inzicht over de 

waarde van uw woning aan. 

 



 

 

 

 

   Buurman Makelaardij 

Arnhemseweg 117 

7331 BE Apeldoorn 

 

T: 055 – 533 29 15 

E: info@buurman.nl 

 

www.buurman.nl 

www.facebook.com/buurmanmakelaardij 

@BuurmanMakelaar 

bit.ly/buurmanyoutube   


