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Kenmerken

& specificaties

Gebruiksoppervlakte wonen:


Perceeloppervlakte:


Inhoud:


Bouwjaar:


Energielabel:

132 m²


215 m²


525 m³


1990


C



Warme en gezellig
De woning is goed onderhouden en heeft 
onder andere een eigen oprit, een vrijstaande 
garage, een ruime L-woonkamer, een 
uitgebouwde keuken en bijkeuken, een 
moderne badkamer, maar liefst 4 
slaapkamers en een achtertuin met veel 
privacy.




Enkele pluspunten van de woning:

+ kindvriendelijke ligging aan woonerf;

+ garage en veel parkeergelegenheid op 
eigen terrein;

+ alle voorzieningen dichtbij;

+ aantrekkelijke ligging nabij Ugchelen.




Door de woning heen: je parkeert je auto op 
de oprit en loopt verder… 







We komen de woning binnen via de hal met 
de garderobe, het toilet en de meterkast. In de 
hal tref je ook de trapopgang naar de 
verdieping. Vervolgens komen we in de 
woonkamer. 




De L-vormige woonkamer heeft een prima 
oppervlakte, is van voorzien van een 
laminaatvloer en voor 's avonds  of als het wat 
kouder is vind je hier een schouw met een 
haard. Meer dan voldoende ruimte voor een 
grote zithoek aan de voorzijde en je eet hier 
tuingericht.




De halfopen keuken is aan de achterzijde van 
de woning gesitueerd en bevindt zich deels in 
een uitbouw. De keuken is voorzien van een 
wit hoekkeukenblok met inbouwapparatuur.







Aansluitend een praktische bijkeuken met het 
aansluitpunt voor je wasmachine en droger. 
Via een deur in de bijkeuken kun je de tuin in 
en ook is de garage vanuit de bijkeuken 
bereikbaar. 




Vanuit de hal gaan we naar de 1e verdieping. 
Hier zijn drie slaapkamers gesitueerd. Twee 
slaapkamers aan de voorzijde en één aan de 
achterzijde. Alle drie de kamers hebben een 
goed formaat. De mooie badkamer is geheel 
betegeld, voorzien van een ligbad, een 
zwevend wandcloset en een wastafel.




We gaan met de vaste trap naar de 2e 
verdieping. Vanaf de overloop op de 
zolderverdieping heb je toegang tot een grote 
zolderkamer voorzien van een dakkapel aan 
de achterzijde. Verder vind je op zolder veel 
bergruimte.




Buiten: de met zorg aangelegde tuin ligt op 
de zonzijde en is voorzien van sierbestrating 
en sierbeplanting. onderhoudsvriendelijk 
aangelegd. Je zit hier heerlijk vrij! Een fijne 
plek om van het buitenleven te genieten.

Parkeren kan in de garage of op de 
voorgelegen oprit.





Locatie: deze fijne woning ligt aan een rustig 
woonerf en is centraal gelegen ten opzichte 
van winkels, kinderopvang, scholen, speel-/ 
en sportvoorzieningen, openbaar vervoer, 
uitvalswegen en het stadscentrum. Binnen 
een paar minuten fietsen ben je ook in het 
gezellige dorpscentrum van Ugchelen maar 
ook de bossen en sprengen zijn dichtbij. 
Ideaal!




Kom je snel langs voor een bezichtiging? We 
laten je deze leuke 2-onder-1-kapwoning 
graag zien!



























Begane grond



1e verdieping



        Zolder



Begane grond



1e verdieping



               Zolder



Locatie op de kaart



Kadastrale kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - witte kledingkast X

 - kledingkast zolder X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - Kast op de kleine slaapkamer voor X

 - dressoir woonkamer X

 - dressoir zolder X

 - kast op kleine slaapkamer voor X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - wasmachine / droger X

 

Woning - Sanitair/sauna

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - planchet X

 - kast badkamer X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

bed op zolder X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Grote plantenbak voortuin X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

rozenboog naast huis X

rozenboog achtertuin X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - Stellingkasten in de garage X

 - Dressoir in de de garage X

 

Overig - Contracten

CV: Ja

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Overig, te weten

 - Kast op de kleine slaapkamer voor X

 

Tuin - Inrichting

Grote plantenbak voortuin X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - Stellingkasten in de garage X

 - Dressoir in de de garage X

 

Lijst van zaken



Met onze jarenlange kennis en ervaring
bieden w� de beste mogel�kheden om ook
uw woning te verkopen, aan te kopen of te
taxeren. W� denken graag met u mee, z�n
actief en enthousiast en hebben extra
aandacht voor persoonl�k contact. Ons
werkgebied is Apeldoorn, Ugchelen en
omliggende dorpen. 

Wij  hebben een passie voor
makelen

Naast het verkopen van de woning kunt u b�
ons ook terecht voor aankoopbemiddeling. W�
k�ken kritisch mee naar de woning die b�  uw
wensen past. Heeft u uw droomhuis
gevonden? Uw persoonl�ke aankoopmakelaar
begeleidt u deskundig en professioneel t�dens
het hele aankoopproces en bespaart geld, t�d
en zorgen. 

Aankoopbemiddeling

Een goede verkoop begint met een goed
advies. W� komen vr�bl�vend langs om de
waarde van de woning te bepalen en uitleg te
tgeen over onze werkw�ze. W� adviseren
hoe de woning het beste in de markt gezet
kan worden, om zo van de verkoop een
succes te maken. Uitereaard k�ken w� alt�d
naar uw eigen wensen en beslissen we
samen over de beste strategie. 

Verkoopbemiddeling

Buurman makelaardij is een actief NVM-
makelaarskantoor. Het team bestaat uit
twee beëdigde makelaars/taxateurs: Arjan
en Erika Buurman. Samen met ons
ondersteunend team weten we exact wat
er speelt in Apeldoorn. 

In de meeste gevallen vraagt de aankoop van
een woning om een nauwkeurig (NWWI)
taxatierapport. Onze makelaars z�n ervaren en
gecertificeerde taxateurs en leveren een
gevalideerd rapport. Dit rapport wordt onder
andere voorzien van foto's van het object,
bodemgegevens en kadastrale gegevens.
Onze werkw�ze is er zo op ingericht dat het
rapport binnen enkele wekdagen in huis is. 

Taxatie

Ook benieuwd naar de waarde en
verkoopmogel�kheden van uw woning?
Vraag dan een gratis waardebepaling en
verkoopadviesgesprek aan. 

Gratis waardebepaling en
adviesgesprek

Buurman Makelaardij
Arnhemseweg 117
7311 BE Apeldoorn
T: 055-5332915
E: Info@buurman.nl
I: www.buurman.nl

Volg onze socials!

Welkom


