
          

 
 

 

Gorssel, Nijenbeeksepad 1 
Op een landelijke locatie, aan de rand van 
het mooie Gorssel ligt deze ruime 
vrijstaande woning langs de N348 met 
weids uitzicht over de landerijen. De 
woning is in 2003 geheel nieuw gebouwd 
in moderne materialen en voorzien van 
isolatie, hardhouten kozijnen met goed 
isolerend glas. De woning is gedekt met 
pannen op een goed geïsoleerd dak. De 
woning is gebouwd voor medebewoning 
van een ouder. 
Indeling: entree, hal met toilet, bijkeuken 
woonkamer/keuken, slaapkamer met 
badkamer, woonkamer met serre (open 
slaande deuren naar het terras) en keuken 
met kelder. Via de bijkeuken is de garage  
 

      

bereikbaar. De woonkamer en de kamer 
van het seniorendeel kunnen aan elkaar 
worden getrokken tot één grote living. 
Verdieping: overloop, twee slaapkamers, 
badkamer en berging (of grote extra 
slaapkamer). 
De woning is mooi Noord-Zuid gelegen, 
zodat de fraaie tuin op het zuiden ligt. 
Perceelsoppervlakte 2.030 m2, met 
grasgazon, bomen en struiken en vooral 
met heerlijk uitzicht aan de rand van 
Gorssel. 
Achter de woning staat een ruime schuur 
10 x 4 m. met overstek in hout, gedekt met 
bitumen. De schuur is ingericht als 
werkplaats. De fraai aangelegde tuin loopt 
aan de achterzijde tegen boerenland met 
uitzicht op de molen. 

 

 
 

Vrijstaande villa met schuur en aangebouwde garage. 

Vraagprijs:    € 520.000,= k.k. 
 
Deze informatie is vrijblijvend 



 

 
 
VOORAANZICHT 

 



 
TERRAS MET OVERDEKT ZITJE 
 

 
LIGGING MET ZICHT OP HET DORPSCENTRUM 



  
 
VRIJE LIGGING AAN DE RAND VAN HET DORP  
 

 
TUINHUIS MET DIEPE ACHTERTUIN 
 



 
 RUIME HAL MET VASTE TRAP 
 

 TOILET  



 
KEUKEN 

MET MODERNE INBOUW 
 



 
EETHOEK 

 
WOONKAMER MET GEHEEL DOORLOPENDE LUXE PLAVUIZEN VLOER 



 
WOONKAMER MET OPEN KEUKEN 
 

 
SERRE MET OPENSLAANDE DEUREN 



KAMER- KEUKEN 

 
 
SLAAPKAMER

 



BADKAMER BENEDEN 
 

 BIJKEUKEN  



 
GARAGE-BERGING 
 

 
BERGING - WERKPLAATS 



 
KELDER 
 

  



 
SLAAPKAMER VERDIEPING 
 

 
SLAAPKAMER 2 VERDIEPING 



 
ZOLDERBERGING OF EXTRA SLAAPKAMER / HOBBYRUIMTE 
 

 
SCHUUR MET AANBOUW 



 
SCHUUR MET ZITHOEK 
 

 
DIEPE TUIN MET BOMEN 



 
LIGGING VANAF DE ACHTERZIJDE 
 

 
NIJENBEEKSEPAD 



 
UITZICHT VANAF DE ACHTERZIJDE OP DE MOLEN 
 GEZIEN VANUIT DE LUCHT 

 
 
 



PLATTE GROND 

 



 
VERDIEPING 



 
Kadastrale kaart 
 
 
 
 
 



LIGGING AAN DE RAND VAN HET DORP GORSSEL 
 
Kerngegevens van de woning Nijenbeeksepad 1 Gorssel 
 
De woning is aangesloten op gas-, water- elektriciteitsleiding en persriolering. 
De woning is volledig geïsoleerd en voorzien van super isolerende beglazing 
De woning wordt verwarmd door middel van een centrale verwarming HR-combi 2018 in 
combinatie met vloerverwarming op de gehele begane grondvloer. Ook de centrale afzuiging 
is in 2018 vervangen. 
 Woonoppervlakte: ca. 200 m2  in twee woonlagen 
Inhoud van de woning: ca. 645 m3 . 
Perceelsoppervlakte 2.030 m2. 

Schuur op het erf: 10 x 4 m. en aangebouwde garage / berging 6 x 3 m. 
 
De woning verkeert in perfecte staat van onderhoud. 

 Nadere informatie wordt op aanvraag graag verstrekt. 
 

                     


