
Lunteren
Hermelijnlaan 6

• Een heerlijke GEZINSWONING met een speeltuin aan de achterzijde
• Besloten, zonnige achtertuin voorzien van een dubbele schuur
• In een kindvriendelijke woonwijk gelegen, nabij scholen en centrum
• Parkeergelegenheid op eigen terrein
• Mooie, sfeervolle woonkamer en open keuken met inbouwapparatuur
• Aangebouwde bijkeuken voorzien van aansluiting wasmachine/droger
• Inhoud circa 313 m³, woonoppervlakte circa 99 m²

Huurprijs:
€ 975,- excl. per maand
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Indeling

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

Voorts

Entree, hal, toilet met fontein, keuken, sfeervolle woon-
kamer, trapkast, aangebouwde bijkeuken voorzien van
aansluiting wasmachine en droger.
Overloop, grote slaapkamer voorzien van twee dakra-
men, slaapkamer met Velux dakraam, mooie badkamer.
Overloop, cv-ruimte, zolderkamer voorzien van een in-
bouwkast en een Velux dakraam.
Dubbele schuur.

Afmetingen

Begane grond
Keuken

Woonkamer

Bijkeuken
1e verdieping

Overloop
Grote slaapkamer

Slaapkamer
Badkamer

2e verdieping
Overloop

Cv-ruimte
Zolderkamer

Voorts
Schuur
Schuur

2,62
3,72
4,73
2,46

2,18
4,75
4,20
2,24

2,85
1,98
3,69

3,70
3,60

x
x
x
x

x
x
x
x

x
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2,49
2,40
3,65
1,25

2,27
2,92
2,40
1,90

1,97
1,45
2,69

1,76
3,14

Algemene gegevens

Bouwjaar
Inhoud

Woonoppervlakte
Tuinligging

Kadastrale gegevens

1985.
Circa 313 m³.
Circa 99 m².
West.
Gemeente Lunteren;
Sectie K;
Nummer 6180;
Groot 153 m².
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Voorzieningen

Aangesloten op
Elektra

Verwarming
Warmwater

Isolatie

Elektriciteit-, gas- en waterleidingnet alsmede riolering.
4 groepen.
Centrale verwarming, Nefit Smartline HR.
Via de combiketel.
Isolerende beglazing, vloer- en muurisolatie.

Bijzonderheden

● Een heerlijke gezinswoning met een speeltuin aan de achterzijde;
● Besloten, zonnige achtertuin voorzien van een dubbele schuur;
● Dubbele schuur voorzien van een extra brede deur aan de achterzijde;
● In een kindvriendelijke woonwijk gelegen, nabij scholen en centrum;
● Parkeergelegenheid op eigen terrein;
● Mooie, sfeervolle woonkamer en open keuken met inbouwapparatuur;
● De hoekkeuken is voorzien van 1½ spoelbak, 4–pits gaskookplaat, afzuigkap (schouw),

combimagnetron, koelkast met vriesvak, vaatwasser en natuurstenen aanrechtblad;
● Aangebouwde bijkeuken voorzien van aansluiting wasmachine en droger;
● De badkamer (2013) is voorzien van een ligbad, wastafel, design radiator, hangend toilet,

hoekdouchecabine en een Velux dakraam;
● De hal en de keuken hebben een natuurstenen vloer, de woonkamer heeft een houten-

vloer en een strak gestuct plafond;
● Beide slaapkamers op de 1e verdieping zijn voorzien van een laminaatvloer.

Aanvullende informatie

● Huurperiode voor bepaalde tijd met een maximum van één jaar, in overleg maximaal
twee jaar.

● Meubilering: nee.
● Stoffering: ja.
● Glasvezelaanbieder: exclusief.
● Gas, water & elektra: exclusief.
● Waarborg: ja, éénmalig twee maanden.
● Huurtoets: ja.
● Aanvaarding: in overleg.
● Huisdieren zijn niet toegestaan.
● Roken in de woning is niet toegestaan.
● Kennismakingsgesprek potentiële huurder met eigenaar en beheerder.
● Gunning voorbehouden aan verhuurder.
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Rozeboom B.V.

Anton Rozeboom | makelaar | taxateur | adviseur
Kierkamperweg 15 | 6721 TE Bennekom
0318 – 41 40 51 | info@rozeboom.nl | rozeboom.nl

Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 8.30 uur – 12.30 uur en 13.30 uur – 17.30 uur
zaterdag en ’s avonds: op afspraak
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tussenwoning achterzijde woning

achtertuin overzicht tuin

straatbeeld vijver nabij de woning
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speeltuin nabij de woning entree, hal

woonkamer woonkamer

woonkamer keuken
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bijkeuken toilet met fontein

overloop slaapkamer

slaapkamer slaapkamer
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badkamer badkamer

slaapkamer









Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 6180

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 3 oktober 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LTR00&sectie=K&perceelnummer=6175&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LTR00&sectie=K&perceelnummer=6176&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LTR00&sectie=K&perceelnummer=6186&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LTR00&sectie=K&perceelnummer=6178&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LTR00&sectie=K&perceelnummer=6035&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LTR00&sectie=K&perceelnummer=6177&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LTR00&sectie=K&perceelnummer=8181&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LTR00&sectie=K&perceelnummer=6171&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LTR00&sectie=K&perceelnummer=6179&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LTR00&sectie=K&perceelnummer=6164&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LTR00&sectie=K&perceelnummer=6180&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LTR00&sectie=K&perceelnummer=6181&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LTR00&sectie=K&perceelnummer=6173&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LTR00&sectie=K&perceelnummer=6182&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LTR00&sectie=K&perceelnummer=6174&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LTR00&sectie=K&perceelnummer=6172&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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