
 
 

 
Laren (gld) Ooldselaan 28 

 
Laren (Gld) zeer mooie villa in het fraaie 
coulissenlandschap dat de Achterhoek en 
Salland kenmerkt. Deze fraai gelegen villa, 
die is gebouwd naar de huidige maatstaven 
en woonwensen ligt geheel vrij op een 
ruime kavel eigen grond met vrij uitzicht 
over de omliggende weilanden op 5 
autominuten afstand van de A1.  
Deze woning is gebouwd in spouwmuur, 
hard houten kozijnen voorzien van 
isolatieglas en is gedekt met pannen op een 
beschoten geïsoleerde kap. De gehele 
woning is op topniveau afgewerkt, zowel 
binnen als buiten. 
De gehele begane grondvloer en de 
badkamer op de verdieping is voorzien van 
vloerverwarming, de hele woning is 
onderkelderd, zodat veel extra leefruimte 
beschikbaar is. 

 

Indeling: entree, hal met terrazzovloer die 
doorloopt in het toilet en de bijkeuken, 
moderne woonkeuken, gesloten en 
voorzien van moderne inbouwapparatuur 
met open slaande deuren naar het terras en 
ruime woonkamer. 
Kelder: dubbel kantoor met kastenwand, 
berging, speelkamer voor de kinderen en 
kelderruimte. Verdieping: overloop, ruime 
ouderslaapkamer met inloopkast, 3 
kinderkamers en badkamer met ligbad, 
douche, toilet en dubbele vaste wastafel.  
Het terrein is geheel afgegaasd en aan de 
voorzijde voorzien van een sierhek met 
elektrisch bedienbare toegangspoort. 
Naast de woning staat een ruime dubbele 
garage voorzien van 2 elektrisch 
bedienbare deuren.  
Perceel oppervlakte 4200 m2 

 

Luxe villa met dubbele garage en ruime tuin 

Vraagprijs  € 745.000,= k.k. 
 

Deze informatie is vrijblijvend 



 
DE WONING IS GEHEEL VOORZIEN VAN MARKIEZEN 
 

 
VOORAANZICHT VAN BOVEN 



 
ACHTERAANZICHT MET GRASGAZON 

 
ZIJAANZICHT VAN DE WONING MET GARAGE 



 

 
RUIME “LICHTE” WOONKAMER MET PLAVUIZENVLOER 
 

 



 
OPENSLAANDE DEUREN TUSSEN KEUKEN EN WOONKAMER 
 

 
RUIME EETHOEK IN DE KEUKEN 



 
RUIME MODERNE KEUKEN VOORZIEN VAN VOLLEDIGE INBOUWAPPARATUUR 
 

 
BIJKEUKEN MET TERRAZZOVLOER 



 
RUIME “OUDERSLAAPKAMER” MET INLOOPKAST 
 RUIME KINDERKAMER 

 



KINDERKAMER 
 

 
BADKAMER MET BAD, DOUCHE, DUBBELE VASTE WASTAFEL EN VOORZIEN VAN EEN 
TERRAZZO VLOER  MET VLOERVERWARMING 



 
 
 

 
HAL MET VASTE TRAP NAAR VERDIEPING EN KELDER 



 
TUIN 

 
TERRAS 



 
ACHTERZIJDE VAN DE WONING 
 

 
GRASGAZON MET FRUITBOMEN 
 



KADASTRALE KAART 



 
KELDER 



 
BEGANE GRONDVLOER 



 
VERDIEPING: 4 SLAAPKAMERS EN BADKAMER



 
KERNGEGEVENS VAN DE AANGEBODEN WONING: 
 
De woning is aangesloten op gas-, water- en elektriciteitsleiding, riolering en telefoon. 
De woning is geheel voorzien van isolatie en isolerende beglazing (thermopane) 
De woning wordt verwarmd d.m.v. centrale verwarming HR combi met vloerverwarming op 
de gehele begane grond en in de badkamer op de verdieping 
De woning is geheel onderkelderd ( kantoor, speelkamer, provisieruimte en berging) voorzien 
van een gecoate vloer. 
 
Woonoppervlakte: 170 m2 
Inhoud van de woning: ca.640 m3 exclusief de kelder ( 280 m3). 
Perceelsoppervlakte: 4200 centiare 

 
Bijzonderheden:  
- Luxe woning met zeer hoog afwerkingniveau waaronder een origineel gestorte terrazzovloer 
   in de hal, toilet, bijkeuken en in de badkamer. 
- Gehele verdiepingsvloer is voorzien van fraai afgewerkte laminaatvloer. 
- Water ontharding systeem in de woning 
- computergestuurd beregeningsysteem in de tuin 
- Elektrisch bedienbare toegangspoort met afstandsbediening 
- Ruime dubbele garage, met hobbyzolder voorzien van centrale verwarming en krachtstroom. 
- Perfecte ligging in het buitengebied nabij bosgebied, dichtbij alle voorzieningen in het dorp 
  Laren en op enkele autominuten vanaf de A1. 
- Voorzien van een ruime mooi aangelegde tuin met ruim tuinhuis ( 5 x 5 m.). 
- volop privacy op het eigen terrein met volledig afgerasterd terrein 
 
Nadere informatie over de aangeboden woning wordt u graag verstrekt. 
 
 

                     


