
PRUNUSSTRAAT 36 in WINTERSWIJK
ONTDEKde

Riante en lichte 
gezinswoning

Drie slaapkamers en ruime 
zolderverdieping

Vraagprijs

€ 229.000,- k.k.
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Thoma Enning, 


 makelaars met meer...
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SPECIFICATIES
VRAAGPRIJS € 229.000,-- K.K.

GEBRUIKSOPPERVLAKTE



 117 m²

PERCEELOPPERVLAKTE



 216 m²

BOUWJAAR



 1968

INHOUD



 407 m³

SOORT WOONHUIS Eengezinswoning

SOORT BOUW Bestaande bouw

ISOLATIE muurisolatie, gedeeltelijk dubbel glas

VERWARMING c.v.-ketel type Remeha uit 2012

WARM WATER via c.v.-ketel

GARAGE mogelijkheid tot creëren van een carport

PARKEREN eigen inrit, openbaar parkeren

BIJZONDERHEDEN VAN DE WONING

 Hoekwoning


Drie slaapkamers


Moderne badkamer en toilet


Traplift aanwezig (eventueel ter overname)


Ruime zolderverdieping


Externe bergruimte: 12 m2

 De ramen aan de achterzijde zijn voorzien van 

elektrisch bedienbare rolluiken
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Uw

makelaar

WELKOM
Ben je op zoek naar een makelaar in Almelo, Amsterdam, Apeldoorn, Deventer, 
Doetinchem, Enschede, Hengelo, Lochem, Winterswijk of Zutphen? 

Ontdek Thoma Makelaars! Wij hebben diverse kantoren in Twente, de 

Stedendriehoek, de Achterhoek en in het westen van het land.





Onze makelaars staan voor je klaar

Ons team, bestaande uit meer dan 80  specialisten in ruim 15 verschillende 
functies staat dagelijks voor je klaar. Onze woningmakelaars en bedrijfs-

makelaars helpen je graag bij het zoeken of verkopen van een woning of een 
bedrijfspand, waarbij wij opvallen door meer marktkennis, meer deskundigheid, 
meer begeleiding en meer kwaliteit.

Tom Schreurs

Directeur-Partner / Register Makelaar / Register Taxateur / NVM-lid

Tel. 0543 - 51 61 51

tomschreurs@thomaenning.nl

Mobiel: 06 - 57 93 63 34
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Op zoek naar een riante en lichte gezinswoning met grote voor- en achtertuin? 
Deze hoekwoning met drie slaapkamers en ruime zolderverdieping is solide van 
bouw en kan door de toekomstige bewoners helemaal naar smaak worden 
gemaakt. Grote raampartijen voor veel licht, een nette vloer, ruime vertrekken 
en een recentelijk gemoderniseerde badkamer en toilet zijn daarbij een goed 
vertrekpunt. Door de ligging op de hoek beschikt u over een extra brede 
achtertuin, hier treft u tevens een ruime stenen berging. Via de naast het huis 
gelegen inrit kunt u met de auto de achterzijde van de woning bereiken. Het is 
mogelijk om in de achtertuin een carport te creëren (parkeren op eigen grond).




U woont in een ruim opgezette en rustige omgeving aan de oostzijde van 
Winterswijk. Op korte afstand treft u kinderopvang, scholen, openbaar vervoer 
en het gezellige centrum met een diversiteit aan winkels, speciaalzaken en 
horecavoorzieningen. Het treinstation ligt op ca. 6 minuten fietsen en via de 
nabijgelegen uitvalswegen zijn Arnhem, Nijmegen, Enschede en het Duitse 
Münster perfect bereikbaar. 
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 BEGANE GROND

Entree/hal met plavuizenvloer, nette toiletruimte, garderobe, trapkast, 
meterkast en trapopgang naar de eerste verdieping; riante woonkamer met 
grote raampartijen aan voor- en achterzijde, lichte laminaatvloer en inbouwkast; 
halfopen keuken met plavuizenvloer, openslaande deur naar de tuin, verouderd 
keukenmeubel, inbouwkast en deuren naar living en hal. 
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1e verdieping

Overloop met inbouwkast voorzien van witgoedaansluitingen en toegang tot de 
trapopgang naar de zolder; drie slaapkamers met tapijtvloer, grote raampartijen met 
openslaande venster en ventilatierooster en radiator, twee kamers voorzien van 
inbouwkast; moderne badkamer, volledig betegeld en voorzien van een designradiator, 
raampartij, wandcloset met steunbeugel, badkamermeubel met lades, wandkast en 
spiegel met verlichting, inloopdouche met steunbeugel en glazen wand.
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2e verdieping

Open zolderetage, bereikbaar via een vaste trap en voorzien van raampartijen 
en cv-installatie, mogelijkheid voor extra slaap- of werkkamer(s) en dakkapel.
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 BUITEN

Diepe voortuin met gazon en borders met veel beplanting; groene tuinstrook 
naast de woning; achtertuin op het zuiden, grotendeels bestraat, elektrisch 
bedienbare buitenzonwering, borders met kleurige beplanting, stenen berging, 
schuttingen aan alle zijden en achterom. 
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND



MAKELAARS MET MEER

Thoma Enning | 15

PLATTEGROND
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PLATTEGROND



MAKELAARS MET MEER

Thoma Enning | 17

PLATTEGROND
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MEETRAPPORT
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KADASTRALE KAART
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ENERGIELABEL



OVER WINTERSWIJK

Dorpsgevoel
Winterswijk ligt in het oostelijke deel van de 
Achterhoek in de provincie Gelderland.




Winterswijk telt bijna 30.000 inwoners en  staat 
bekend om het dorpsgevoel en / of 
gemeenschaps-gevoel. 

RUST EN RUIMTE
In Winterswijk heb je rust en ruimte. In de omgeving gelegen is het 

Nationaal Landschap Winterswijk, een prachtig natuurgebied waar 

veel wandel- en fietsroutes door heen lopen.

Gezellige terrasjes
Rust en 


ruimte



OVER ONS
Wonen, werken, leven! 

Dit omvat in grote lijnen waar onze dienstverlening al jaren om draait. Samen 
met onze opdrachtgevers zoeken we altijd naar de beste ruimte om te wonen, 
werken en leven. Een plek waar we een groot deel van ons leven vertoeven. 
Daar waar we succesvol kunnen ondernemen of juist inspirerend kunnen 
werken. Een plek waar we ons zelf kunnen zijn, ons goed en bovenal thuis 
voelen. 




Je vindt onze tien woningmakelaarskantoren in Almelo, Amsterdam, Apeldoorn, 
Deventer, Doetinchem, Enschede, Hengelo, Lochem, Winterswijk en Zutphen. 
Daarnaast zijn we actief in de bedrijfsmakelaardij in de regio’s Twente, 
Achterhoek en Stedendriehoek en hebben we een overkoepelende 
taxatieafdeling en hypotheekafdeling. En alles is erop gericht om jou 

volledig te ontzorgen.

We helpen je graag verder!



Gratis waardebepaling? 
Doe een waardecheck 

bij Thoma Enning!
Overweeg je om je huis te gaan verkopen en ben je 
benieuwd hoeveel je huis waard is in de huidige markt? 
Maak kennis met de specialisten van Thoma Make-

laars! Vanuit diverse kantoren actief in de Achterhoek, 

de Stedendriehoek en Twente.

Thoma Enning Makelaars


+31 (0)5 43 51 61 51


info@thomaenning.nl

/thomaenningmakelaars


@thomapost.nl


/company/thomapost

Burgemeester Bosmastraat 2D


7101 DG Winterswijk



 thomaenning.nl


