
kerklaan 2, barchem



kerklaan 2 te barchem
Vrijstaande semi bungalow met serre, inpandige berging en carport. slaapka-
mer en badkamer op de begane grond! Handzame tuin met Hoofdzakelijk zij-
tuin op Het zuiden. 
woning eventueel ook geschikt voor kantoor-aan-huis. goede parkeermogelijkheden op 
eigen terrein. deze bungalow is centraal in barchem gelegen, met alle faciliteiten zoals bakker, 
supermarkt, horeca, school en sporthal binnen handbereik. met de ligging tegen de kale berg 
biedt barchem een prachtig fiets- en wandelgebied voor natuurliefhebbers. 

Voor een prachtige digitale objectshow van deze woning, ga naar www.kerklaan2.nl
 

algemene informatie

soort woning:  semi bungalow 

bouwvorm:  bestaande bouw 

bouwjaar:   1970 

aanvaarding:  in overleg 

perceeloppervlakte:  325 m²  

woonoppervlakte:   97 m²  

bruto inhoud:  359 m³ (nen 2580 meetrapport) 

aantal kamers:  4

bijzonderheden

● isolatie: muurisolatie en gedeeltelijk dubbelglas; 

● Verwarming:  Hr-cV-nefit; 2005

● waterontharder:  eco-watersysteem

● berging: inpandig, voorzien van was-

  machine en drogeraansluiting;

● energielabel:  Voorlopig energielabel d (muren na-  

  geïsoleerd, 40 zonnepanelen, 

                                           goed voor ruim 4700 kwh per jaar.) 

● zonneschermen:  elektronische afstandsbediening

● ligging:  centraal in barchem gelegen met alle   

  faciliteiten, zoals bakker, supermarkt,

  horeca, school en sporthal  binnen   

  handbereik.



i n d e l i n g  b e g a n e  g r o n d

entree / hal
met wenteltrap en plaVuizen Vloer. 

woonkamer
woonkamer met parket en sfeerVolle open Haard. 

tuindeur naar serre. 

keuken
open keuken met granieten aanrecHt, 4 pits gaskookplaat, afzuigkap, 

Vaatwasser, oVen, koelkast en Vriezer. 

slaapkamer / badkamer
tweepersoons slaapkamer met toegang tot nette badkamer met VloerVerwarming , 

wastafelmeubel, design radiator en zweVend toilet, 
ruime inloopdoucHe met zitmogelijkHeid en afzuigsysteem. 

biJkeuken
bijkeuken met cV-opstelling, uitstortspoelbak en wasmacHine- en drogeraansluiting.









e e r s t e  v e r d i e p i n g

oVerloop met inloopkast. 

twee slaapkamers, één met bergruimte acHter kniescHotten. 
op de andere slaapkamer is een tweede toilet met wastafel aanwezig.

t u i n

Handzame buitenruimte met Hoofdzakelijk zijtuin op Het zuiden. 
    





kadaster kerklaan 2, barcHem



begane grond eerste Verdieping



barchem (gem. lochem)

op 1 januari 2005 zijn de gemeente lochem en gorssel gefuseerd tot de nieuwe gemeente lochem. 
daarmee is een gemeente ontstaan die bij inwoners, bedrijven en toeristen geliefd is om haar gevarieerde,
aantrekkelijke landschap. de hele gemeente lochem telt 33.304 inwoners verspreid over 19 kernen. 

jong en oud kunnen genieten van de vele voorzieningen op recreatief, sportief, cultureel en maatschap-
pelijk gebied. er zijn vele mooie fiets en wandelroutes in lochem en omgeving en je kan kanoën op de 
berkel die door lochem loopt. in de gemeente zijn uitstekende weg-, water- en railverbindingen met de 
rest van nederland. zo is er in lochem een ns-station, zijn er verschillende busverbindingen naar o.a. 
deventer en zutphen, is er via het twentekanaal een waterwegverbinding met de ijssel en via de 
provinciale weg n332 een uitstekende aansluiting op rijksweg a1.

in de stad lochem bevindt zich de schouwburg, waar elk seizoen vele bekende toneel-, cabaret-, muziek- 
en dansgezelschappen optreden.  Voor wie liever zelf op het podium staat, zijn er verschillende 
muziek-, toneel- en zangverenigingen. in het natuurgebied de paaschberg aan de zuidwestzijde van 
lochem is tevens een uniek openluchttheater gevestigd. de stad lochem is het winkelcentrum van de 
gemeente. Het aanbod is er zodanig groot en gevarieerd, dat er sprake is van een beperkte regioverzor-
gende functie. naast de vele winkels telt lochem tal van gezellige cafe’s en restaurants met verschillende 
specialiteiten.
in de gemeente lochem bevinden zich o.a. een openbare bibliotheek, vier peuterspeelzalen, achttien 
basisscholen en een regionale scholengemeenschap voor vbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium.

Vrijwel elke sport kan beoefend worden. er zijn ruim 120 sportverenigingen. Voor gezondheidszorg 
bevinden zich in de gemeente lochem meerdere huisartsen, tandartsen, klinieken en verzorgingshuizen. 
Het gelre ziekenhuis in zutphen is het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

ik vind de hypotheek die bij je past!

eenmaal het huis gevonden, dan vind ik de hypotheek die bij je past. een Hypotheek is maatwerk. door 
goed te luisteren naar je wensen, behoeftes en te kijken naar je huidige situatie weet je zeker dat je een 
passende hypotheek afsluit, die  ook nog eens begrijpelijk en inzichtelijk is. ik selecteer in het ruime aan-
bod van geldverstrekkers die voldoen aan jouw criteria.

doordat er geen provisie van de geldverstrekkers wordt ontvangen kan ik volledig transparant en objec-
tief werken. Hierdoor krijg je de hypotheek die bij je past tegen de laagst mogelijke maandelijke kosten. 
 
mijn motto: ,goed advies, ook na het afsluiten van jouw hypotheek”.    

mensen maken plannen en daarbij wordt vaak vergeten financieel vooruit te kijken. bovendien is hypothe-
caire planning géén eenmalig advies. als adviseur blijf ik gedurende de looptijd van de hypotheek advies 
geven. op basis van mijn jarenlange ervaring weet ik ook dat dit nodig is. want niet alleen je situatie ver-
andert (nieuw droomhuis, verbouwen, kinderen, trouwen of scheiden), maar ook de wetgeving wijzigt en 
niet te vergeten de fiscale regelgeving.

op basis van de inventarisatie en je profiel geef ik advies over welke hypotheek het beste bij je past. 

neem gerust contact op voor een vrijblijvend advies of een second opinion.

erik langermans



wil je je huis verkopen op een moderne en betaalbare 
manier? waarbij je van tevoren precies weet wat dat gaat 
kosten? en houd je van een persoonlijke en betrokken 
benadering? 

welkom bij  makelaardijdesk lochem, een modern bedrijf 
met een sterk team! een dienst van Hypotheekdesk en 
aankoopdesk lochem. waar erik langermans je helpt de 
ideale hypotheek te vinden en carolien langermans je 
begeleidt in de zoektocht naar je ideale huis. 
ook kan carolien de verkoop van je woning begeleiden. 

wij staan voor: betrokken, onderscheidende  en 
onafhankelijke dienstverlening. geen percentage van de

koopsom maar een vast tarief en gewoon inclusief btw, 
wel zo duidelijk en transparant. 

ook voor een verzekering of een hypotheek die bij je past, 
ben je bij ons aan het juiste adres. 

daarnaast zijn wij regiobank. waar je terecht kunt voor 
sparen, betalen, alles. 
de bank in de buurt met bekende gezichten, persoonlijk 
contact en lokale betrokkenheid. 
wij gaan voor begrijpelijke oplossingen en houden het 
simpel met gewoon goede producten. 

zo heb je alles onder één dak!

deze brochure geeft u een indruk van het woonhuis en vormt slechts een uitnodiging tot bezichtiging.

•  de plattegronden in deze brochure zijn ter indicatie en geproduceerd voor promotionele doeleinden.
•  aan deze plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.
•  aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
•  na aankoop zal binnen 10 werkdagen na de afloop van uw financieringsvoorbehoud een bankgarantie verlangd worden.
•  uw geldverstrekker kan dit gemakkelijk voor u verzorgen.
•  tussentijdse verkoop voorbehouden.
•  wij zouden het op prijs stellen wanneer u ons na een bezichtiging op de hoogte brengt van uw bevindingen.
•  wij kunnen onze opdrachtgever(s) hier dan over informeren.
•  deze woning is ook te vinden op internet: www.makelaardijdesklochem.nl



nieuwstad 7, 7241 dl lochem 
t (0573) 25 54 01 | info@makelaardijdesklochem.nl | www.makelaardijdesk.nl

kijk voor ons complete woningaanbod op www.makelaardijdesk.nl


