
OK Makelaar & hypotheken

Paganinistraat 7
7132 AX Lichtenvoorde
Prijs: € 192.500 k.k.

TE KOOP



Omschrijving

Wij bieden aan, een unieke geschakelde rondwoning met carport, aangebouwde berging en
tuin.
Deze bijzondere gelijkvloerse woning is in 1987 gebouwd en heeft mede door zijn ronde vorm
een speelse indeling. We lopen naar binnen en komen in de hal waar zich ook de meterkast
bevindt. Daarnaast heb je vanuit de hal onder andere toegang tot de badkamer met wastafel,
toilet en separate douche. Maar we lopen eerst door naar de woonkamer; hier komt verrassend
veel licht naar binnen door de vele raampartijen en het ronde daklicht. Er is een terrasdeur die
bij mooi weer toegang biedt tot de tuin en als het kouder wordt kun je lekker rondom de knusse
gashaard kruipen. Links van ons de vinden we de deur naar de dichte, nette keuken. Daarnaast is
er vanuit de woonkamer nog toegang tot twee slaapkamers. De besloten tuin ligt rondom zodat
je altijd wel een lekker plekje in de zon of juist in de schaduw kunt vinden. Wat ook erg prettig is
dat je zowel vanuit de woonkamer maar ook vanuit de keuken en van uit 1 van de slaapkamers
toegang hebt tot de tuin. Vanuit de ruime carport heb je toegang tot de berging met
keukenblokje en witgoed aansluiting. De tuin is grotendeels bestraat, onderhoudsvriendelijk en
biedt veel privacy. Ideale woning voor 1 a 2 persoonshuishouding !

Algemeen:
-    Op de vloer ligt een laminaatvloer en de ramen zijn voorzien van rolluiken.
-    De woning beschikt over een airco.
-    Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe nabijheid en op eigen terrein onder de
nieuwe carport.
-    De ligging is gunstige t.o.v het dorpscentrum en de uitvalsweg N18 richting Enschede en
Doetinchem.
-    De tuin biedt veel privacy !
-    Gebruiksoppervlakte wonen; 61 m2
-    Overig inpandige ruimte; 8 m2
-    Gebouwgebonden buitenruimte; 28 m2
-    Inhoud; 233 m3
-    Perceel; 235 m2!

We kunnen ons voorstellen dat je zin hebt om deze bijzondere woning live te gaan bekijken.
Maak dan snel een afspraak voor een bezichtiging en wij laten je deze woning met plezier zien!

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.



Kenmerken

Details
Type: Woning Eengezinswoning Geschakelde woning
Bouwjaar: 1987
Perceeloppervlak: 235 m²
Inhoud object: 233 m³
Totale woonoppervlakte: 61 m²
Overige inpandige ruimte: 8 m²
Gebouwgebonden buitenruimte: 28 m²
Externe bergruimte: 0 m²
Totaal aantal kamers: 3
Aantal slaapkamers: 2
Badkamers: 1
Verdiepingen:
Parkeerplaatsen:
Aanvaarding: In overleg
Energielabel: E

Bijzonderheden
Ligging: In woonwijk, Aan rustige weg
Kelder: Nee
Bijkeuken: Nee
Balkon: Nee
Zolder: Nee
Garage: Nee
Verwarming:
Type warm water:
Type kozijnen:
Type beglazing:
Type isolatie:
Type tuin: Tuin rondom
Tuin met toegang achterom: Ja
Oriëntatie tuin: Zuid-Oost
Onderhoud binnen: Redelijk
Onderhoud buiten: Redelijk
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Plattegrond
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Inzake het object :  
Adres : Paganinistraat 7   
te (postcode en plaats) : 7132 AX  Lichtenvoorde 
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Gaat 
mee 

N.v.t. 
Blijft 

achter 
Over te 
nemen 

tuinaanleg, (sier)bestrating, beplantingen ☐ ☐ ☒ ☐ 

erfafscheiding, pergola's, tuinschermen ☐ ☐ ☒ ☐ 

tuinhuisje, buitenberging ☐ ☐ ☒ ☐ 

plantenkas ☐ ☒ ☐ ☐ 

bewateringssysteem ☐ ☒ ☐ ☐ 

      

vlaggenmast ☐ ☒ ☐ ☐ 

(schotel)antenne ☐ ☒ ☐ ☐ 

brievenbus ☐ ☐ ☒ ☐ 

bel en trafo ☐ ☐ ☐ ☐ 

(veiligheids)sloten ☐ ☐ ☒ ☐ 

      

alle sleutels ☐ ☐ ☒ ☐ 

overig hang- en sluitwerk ☐ ☐ ☒ ☐ 

alarminstallatie ☐ ☒ ☐ ☐ 

CV-installatie met toebehoren, vulslangset ☐ ☒ ☐ ☐ 

(klok)thermostaat ☐ ☒ ☐ ☐ 

      

(voorzet/inzet-) open haard met vuurkorf en aslade ☐ ☒ ☐ ☐ 

warmwatertoestellen ☐ ☐ ☒ ☐ 

mechanische afzuiginstallatie ☐ ☐ ☒ ☐ 

airco-installatie ☐ ☐ ☒ ☐ 

alle isolatievoorzieningen, voorzetramen ☐ ☐ ☒ ☐ 

      

(rol)luiken ☐ ☐ ☒ ☐ 

veiligheidsschakelaar-wasautomaat ☐ ☒ ☐ ☐ 

schakelmateriaal ☐ ☐ ☒ ☐ 

(licht)dimmers ☐ ☐ ☒ ☐ 

inbouwverlichting ☐ ☐ ☒ ☐ 

gordijnrails ☐ ☐ ☒ ☐ 

      

bekabeling en leidingen ☐ ☐ ☒ ☐ 

tuinverlichting ☐ ☒ ☐ ☐ 

tap- en stopkranen ☐ ☐ ☒ ☐ 

wasmachinekraan (met beluchter) ☐ ☐ ☒ ☐ 

thermostaatkranen ☐ ☒ ☐ ☐ 

badkameraccessoires , planchets, spiegels ☐ ☐ ☒ ☐ 

douche/badscherm ☐ ☐ ☒ ☐ 

wastafels(s) met accessoires ☐ ☐ ☒ ☐ 

wastafelverlichting ☐ ☐ ☒ ☐ 

toilet met accessoires ☐ ☐ ☒ ☐ 

      

keukenblok met onder- en bovenkasten, inc. verlichting ☐ ☐ ☒ ☐ 

parketvloer ☐ ☐ ☒ ☐ 

kurkvloer, laminaatvloer ☐ ☐ ☒ ☐ 
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Gaat 
mee 

N.v.t. 
Blijft 

achter 
Over te 
nemen 

vensterbanken ☐ ☐ ☒ ☐ 

door derden beschikbaar gestelde zaken, behorend bij het object:     

milieubox ☐ ☐ ☒ ☐ 

vuilcontainer(s) ☐ ☐ ☒ ☐ 

buitenbrievenbus ☐ ☐ ☒ ☐ 

 
 
 
 
*Specificatie van de roerende zaken (stoffering, inventaris, toebehoren) die verder in de koop zijn begrepen :  
 

Interieur 

Begane grond 

Hal   

Woonkamer gashaard met regelaar 

Keuken blijft compleet achter 

Keukenapparatuur alles blijft achter 

Bijkeuken   

Toilet blijft compleet achter 

  

Overloop   

Slaapkamers nagenoeg nieuwe Ikea kast 

Badkamer blijft compleet achter 

    

    

2e verdieping 

Overloop   
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Zolder   

Kachels/CV Installatie 

gashaard 
woonkamer blijft 
achter 

  

Kasten 

Inbouwkasten kast slaapkamer blijft achter 

Vaste kasten   

Bijgebouwen 

Berging   

Garage carport blijft achter 

Exterieur 

Zonnewering en 
horren 

alles blijft achter 

Rond de woning alles wat er nog staat blijft achter 

Overig 

    

Geen eigendom van verkoper zijn de zaken die gehuurd, geleast, in huurkoop of in bruikleen zijn 

    
 

 
 
 
 



 

Over VastgoedPRO

De woning in deze brochure wordt u aangeboden door een makelaar die is aangesloten bij de
Nederlandse beroepsvereniging voor makelaars en taxateurs, VastgoedPRO. Bij VastgoedPRO zijn
ruim 800 makelaars en taxateurs door geheel Nederland aangesloten. De vereniging zorgt onder
andere voor kwaliteitsbewaking en belangenbehartiging van haar leden. Dat betekent dat een
makelaar of taxateur, die is aangesloten bij VastgoedPRO moet voldoen aan strenge
toelatingseisen en jaarlijkse educatie.

Let op: De verkopende makelaar behartigt de belangen van de verkoper van deze woning. Wilt u
als koper ook een professional die u helpt bij de aankoop van uw woning, neem dan een
VastgoedPRO aankoopmakelaar in de arm. Dat geeft u meer rust en zekerheid tijdens het
aankoopproces. Daarnaast zorgt een VastgoedPRO aankoopmakelaar er ook voor dat u het juiste
huis tegen de juiste prijs koopt zodat u nog jarenlang kunt genieten van uw aankoop. Ga naar
www.vastgoedpro.nl voor een VastgoedPRO aankoopmakelaar bij u in de buurt.


