
Bouwjaar

Perceeloppervlakte

Woonoppervlakte

Inhoud

Totaal aantal kamers

Keminksweide 14
Dinxperlo

1973

184 m²

99 m²

440 m³

4

Vraagprijs € 169.500 k.k.



Object gegevens:

Type woning Hoekwoning

Bouwjaar 1973

Perceeloppervlakte 184 m²

Woonoppervlakte 99 m²

Inhoud 440 m³

Overige inpandige
ruimte

40 m²

Gebouwgebonden
buitenruimte

2

Details:

Aantal slaapkamers 3

Isolatievormen dakisolatie, muurisolatie,
gedeeltelijk dubbel glas

Schuur/berging aangebouwd steen

Energielabel Klasse C
Voorzieningen glasvezel kabel

Aanvaarding in overleg

KENMERKEN
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ALGEMENE
OMSCHRIJVING

FRAAIE LOCATIE – ROYAAL – STARTERSWONING – RUSTIG GELEGEN 

Aan een rus ge woonstraat, in kindvriendelijke woonomgeving gelegen royale hoekwoning met bijkeuken,
stenen berging, gesloten veranda en achterom. Deze gezinswoning hee  een ruime woonkamer, drie grote
slaapkamers en een riante zolder met de mogelijkheid voor een vierde slaapkamer. Gelet op de ligging, ruimte en
prijs is dit een ideale woning voor starters dan wel jonge gezinnen! 

Indeling: 
Begane grond: hal, toilet, meterkast, ruime doorzonwoonkamer, open keuken met provisiekast, bijkeuken.
Verdieping: overloop, drie ruime slaapkamers, badkamer. 2de verdieping: middels vaste trap bereikbare zolder. 

Nadere omschrijving van het woonhuis: 
Kenmerkend voor dit woningtype is de royale doorzonwoonkamer met grote raampar jen waardoor er veel
natuurlijk daglicht in de woning komt. De open keuken bevindt zich aan de achterzijde van het woonhuis en is
uitgevoerd met een vijf bloks keukenelement v.v. beukenkleurige fronten en navolgende inbouwapparatuur:
keramische kookplaat, afzuigkap, koelkast, diepvries en oven. Voor extra opslag kan de bewoner gebruik maken
van een provisiekast onder de trapopgang. Vervolgens hebben we een bijkeuken, welke als achterentree dient
en waar tevens de wasmachine-aanslui ng bevindt. Aan de voorzijde van de woning ligt nog een ruim opgeze e
hal met gastentoilet en meterkast. 
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Op de verdieping biedt deze woning drie ruime slaapkamers, die allen dankzij de rechte wanden gemakkelijk
indeelbaar zijn. De badkamer is tot aan het plafond betegeld en beschikt over een wastafelmeubel, toilet en een
douche. De 2de verdieping is middels een vaste trap bereikbaar. Op deze etage ligt een riante bergzolder,
waarbij het dakbeschot aan de binnenzijde is nageïsoleerd. Op de zolder bevindt zich ook de CV-combiketel uit
2015. 

De achtertuin is onderhoudsvriendelijk aangelegd en geheel uitgevoerd met sierbestra ng. De tuin is volledig
omsloten met houten schu ngen en beschikt over een zeer royale stenen (fiets)berging. In de achtertuin staat
tevens een aangebouwde veranda annex serre. Deze aanbouw is voorzien van een glazenpui waardoor er een
extra binnenruimte ontstaat. Direct voor en nabij het verkochte bevinden zich meerdere openbare
parkeerplaatsen waardoor de auto dicht bij huis kan worden geparkeerd. 

Locatie 
Guns g gelegen in een kindvriendelijke omgeving. Het dorpscentum bevindt zich op loopafstand van het
woonhuis. Daarnaast ligt op fietsafstand een leuke kinderspeeltuin met diverse toestellen alsmede een fraai
voetbalveldje met twee doelen. Van hieruit is ook het “700 bomenbos” bereikbaar. Deze woonbuurt kenmerkt
zich door de jonge bevolkingsopbouw; jongeren en gezinnen met (jonge) kinderen zijn hier woonach g. De
directe woonomgeving bestaat overwegend uit rijenbouw ééngezinswoningen alsmede enkele halfvrijstaande
woningen in de koopsector. 
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Bijzonderheden 
Het betreft de verkoop van een voormalige huurwoning van de Woningcorporatie De Woonplaats hiervoor gelden
een aantal voorwaarden en bijzonderheden. In de koopovereenkomst zullen door verkoper een aantal
bekendheidsclausules worden opgenomen, o.a. ouderdoms- asbest- en nimmer door verkoper zelf bewoond
clausule/ voormalige huurwoning. Tevens geldt er een zelfbewoningsclausule alsmede een verbod tot doorverkoop
in de eerste 4 jaar na eigendomsoverdracht. Ook is er een projectnotaris aangewezen. Het perceel is nog niet
definitief ingemeten en heeft thans een voorlopige oppervlakte. 

Verduurzaming 
Deze woning is tegen meerwerk te verduurzamen via bouwbedrijf "Exterio". Woningcorporatie De Woonplaats
heeft in overleg met voornoemde bouwbedrijf hiervoor reeds een inventarisatie uit laten voeren. Voor meer
informatie hieromtrent kunt u contact opnemen met verkopende makelaar. 

Algemeen 
Projectnotaris Moerland te Dinxperlo 
Aanvaarding in overleg 

Interesse in dit huis? Schakel uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor uw
belangen en bespaart u tijd en zorgen. Adressen van collega NVM-makelaars in de regio vindt u op Funda.
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LOCATIE

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele
aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen
daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Aan de inhoud van deze brochure kunnen
derhalve geen rechten worden ontleend.
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OVER ONS

Interesse gewekt?
Wij vertellen u graag meer!
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ONZE DIENSTEN

Vrijblijvende waardebepaling
Weten wat uw woning waard is? Neemt u dan contact op met ons kantoor voor het maken van een
gratis waardebepaling. Na een persoonlijk opname van uw woning spreken wij één op één met u de
mogelijke opbrengst en de geschatte verkooptijd van uw woning door.

Verkoop
De eigen woning is veelal uw kostbaarste bezit en wanneer u overweegt om deze te gaan verkopen wilt
u natuurlijk wel dat de verkoop in vertrouwde handen is. U verlangt van uw makelaar een deskundig
advies, de juiste presentatie, 100% inzet en het beste resultaat. Zijn dat ook uw uitgangspunten, dan
maken wij graag kennis met u. In een geheel vrijblijvend gesprek maken wij graag kenbaar waarom onze
dienstverlening zo bijzonder is en hoe wij het meest optimale verkoopresultaat bereiken. Seesink
Makelaars houdt van een persoonlijke aanpak en betrokkenheid. Deze persoonlijke betrokkenheid
bestaat uit korte lijnen, regelmatige update’s, tijd voor de klant, één aanspreekpersoon.

Taxaties
Ook voor het geval u een taxatierapport nodig heeft, kunt u bij Seesink Makelaars terecht. Deze heeft u
o.a. nodig voor het verkrijgen van uw financiering. NVM-makelaars hanteren strikte regels bij het maken
van een taxatie. Onze rapporten worden erkend door alle geldverstrekkende instellingen in Nederland.
Ook voor het verkrijgen NHG en een Validatie-taxatie kunnen wij een rapport opstellen.

Gratis zoekopdracht
Als eerste op de hoogte zijn van ons woningaanbod? Schrijft u zich dan gratis in! Zolang u wilt wordt u
vrijblijvend op de hoogte gehouden van ons nieuwste woningaanbod in Dinxperlo en omstreken.
Inschrijven kan ook via onze website: www.seesink.nl, zie “zoekopdracht”.

Aankoopbegeleiding
Voor de meeste mensen is het kopen van een eigen woning één van de grootste financiële beslissing die
zij in hun leven nemen. Waarom zou u zich dan niet bij laten staan door een aankoopmakelaar? Seesink
Makelaars kent als geen ander de lokale woningmarkt en is specialist op het gebied van wonen. Wij
geven u een nuchter en eerlijk advies over de vraagprijs en de reële waarde. Daarnaast onderzoeken
aspecten als de bouwkundige staat, bestemmingsmogelijkheden, omgevingsfactoren, bodem. Tevens
voeren wij de onderhandelingen, bespreken wij bijzondere voorwaarden met u door en zorgen wij voor
een passende oplevering. Seesink Makelaars beschikt over kennis en informatie die niet voor iedereen
toegankelijk is, zoals over alle verkooptransacties, verkooptijden, marktcijfers en marktontwikkelingen.
Belangrijke informatie om te weten, want zonder deskundig advies kunt u weleens een veel te hoge prijs
betalen of tekortkomingen over het hoofd zien.

Informeer bij onze makelaars naar onze scherpe tarieven

Branche organisaties
Seesink Makelaars is aangesloten bij de volgende branche-organisatie’s: NVM, ingeschreven in de
kwaliteitsregisters: NRVT, VastgoedCert en aangesloten bij taxatie validatie-instituut NWWI
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Uw NVM-Makelaar

Chris Seesink
Register makelaar / taxateur

AANKOOPBEGELEIDING

Aankoopbegeleiding door Seesink Makelaars
Voor de meeste mensen is het kopen van een eigen woning één van de grootste financiële beslissingen
die zij in hun leven nemen. Daarbij komt het feit dat je dit soort belangrijke beslissingen slechts een paar
keer in je leven neemt. Waarom zou u zich dan niet bij laten staan door een aankoopmakelaar? De
verkoper heeft toch ook een eigen makelaar ingeschakeld? Hij behartigt dan ook de belangen van de
verkoper, maar wie behartigt uw belangen?

Seesink Makelaars kent als geen ander de lokale en regionale woningmarkt en is specialist op het
gebied van wonen. Als koper bent u vaak emotioneel betrokken bij het object en is de reële waarde
moeilijker te bepalen. Seesink Makelaars geeft een nuchter en eerlijk advies over de vraagprijs en de
reële waarde. Daarnaast beantwoorden en onderzoeken wij al uw vragen. Hoe is de bouwkundige staat
van het woonhuis, welke bestemmingen zijn er toegestaan, staat de vraagprijs in verhouding met prijs,
woonoppervlakte, inhoud, ligging, onderhoud en kwaliteit van het woonhuis, welke voorwaarden moet
ik in de onderhandeling meenemen, waarvoor staat het energielabel, hoe beding ik de juiste koopsom,
wat zijn de bijkomende kosten en welke investeringen moet ik nog doen, wanneer heb ik als bieder
rechten?

Al met al een hele lijst vragen die door onze makelaars duidelijk beantwoord en onderzocht zullen
worden. Seesink Makelaars beschikt over kennis en informatie die niet voor iedereen toegankelijk is,
o.a. over bijvoorbeeld alle recente verkochte woningprijzen, verkooptijden, marktcijfers en
ontwikkelingen. Belangrijke informatie om te weten, want zonder deskundig advies kunt u weleens een
veel te hoge prijs betalen of tekortkomingen over het hoofd zien. Juist nu in een grillige woningmarkt
verdient de aankoopmakelaar zich terug. Maar we doen meer. Zo onderhandelen wij voor u ook over
een aansluitende oplevering, de financieringsvoorwaarden en de roerende zaken.

Enkele voordelen van Seesink Makelaars als uw Aankoopmakelaar:

Dagelijks actueel aanbod toegezonden;
Objectieve waarde-indicatie en prijsvergelijking;
Onderhandelen is ons dagelijks vakgebied;
Prijsbesparing op de koopsom;
Juridische deskundigheid;
Geen onaangename verrassingen;
Inspectie en begeleiding bij notariële overdracht.

Informeer bij onze makelaars naar onze scherpe tarieven
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CONTACTGEGEVENS

Hogestraat 60
7091 CE Dinxperlo

0315-653119
info@seesink.nl
www.seesink.nl

31


	Object gegevens:
	Details:
	Interesse gewekt?
	Wij vertellen u graag meer!


