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Sliekstraat 1C
6999 DX te Hummelo

Landelijk wonen met Witte Rentmeesters & Makelaars

met vrij uitzicht over de landerijen





Bent u opzoek naar een rustig appartement met vrij 
uitzicht in Hummelo dan is deze woning zeker het 
bekijken waard.





Dit appartement maakt onderdeel uit van een kleinschalig appartementencomplex 
“Buytenplaets” genaamd en heeft vrij uitzicht over de weilanden.



























Plattegrond





Hummelo en omgeving
Hummelo wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde uit het jaar 828. De 
naam wordt op meerdere manieren verklaard. Het zou een samenstelling van 
Germaans humulan kunnen zijn, als een samenstelling van hummel (hop) en 
lauha (bosje op hoge zandgrond). Een beboste hoogte waar hop op groeit. 
Het dorp ligt op een rivierduin langs de Oude IJssel. De later ontstane 
lintbebouwing is nog altijd goed zichtbaar. In de loop der jaren is het dorp 
uitgebreid in de richting van Laag-Keppel.

Hummelo was vanouds een zelfstandige bestuurlijke eenheid en later een 
zelfstandige gemeente. Op 1 januari 1812 werd de gemeente vergroot met 
het gebied van Ambt Doetinchem. Op 1 januari 1818 werd de gemeente 
Hummelo opgeheven. Ambt Doetinchem werd weer zelfstandig en het dorp 
Hummelo werd samengevoegd met de opgeheven gemeente Keppel tot een 
nieuwe gemeente Hummelo en Keppel. Deze gemeente werd op 1 januari 
2005 opgeheven en ging op in de gemeente Bronckhorst.

Rondom Hummelo liggen een aantal uitgestrekte landgoederen, waaronder 
Enghuizen, Keppel en de Ulenpas. In Hoog-Keppel ligt de bekende Keppelse 
Golfclub. 

Ligging: 
De villa is gelegen tussen Hummelo en Doetinchem in de nabijheid van de 
snelweg A18. Via de provinciale weg N317 en A348 is Arnhem snel te bereiken. 
Knooppunt Velperbroek (Arnhem) is op 20 autominuten gelegen. Het 
stadscentrum van Doetinchem bevindt zich op 4 kilometer afstand vanaf de 
villa. Voor de villa loopt een directe busverbinding met het centrum en station 
van Doetinchem. De nabij de villa gelegen Kruisbergse bossen bieden veel 
recreatiemogelijkheden, al wandelend, per fiets of per paard. Op 2 kilometer 
afstand is het beroemde kasteel Keppel te Laag-Keppel te vinden evenals 
hotel de Gouden Karper in Hummelo. Beide staan bekend als toeristische 
trekkers in de verre regio.

Kaart - Google maps



Indeling
Bij binnenkomst komt u in de ruime centrale hal die toegang biedt tot alle ver-
trekken van het appartement. Aan de linker- en rechterzijde bevinden zich twee 
slaapkamers.
Loopt u verder dan treft u het toilet met fontein, de meterkast, de bijkeuken met 
cv-installatie en wasmachine/droger aansluiting, de keuken en de ruime badka-
mer.
De ruime en lichte woonkamer is gelegen aan de achterzijde van het apparte-
ment en heeft een magnifiek uitzicht over de weilanden en het dorp Hummelo. 
Vanuit de woonkamer is het balkon te bereiken.
De keuken die centraal gelegen is in het appartement is voorzien van inbouwap-
paratuur; te weten vaatwasmachine, gaskookplaat, afzuigkap, koelkast en com-
bi-magnetron. 
De ruime badkamer is voorzien van een ligbad, separate douche, dubbel wasta-
felmeubel en biedt ook toegang tot het toilet.
Het appartement heeft drie slaapkamers waarvan 1 zeer ruim (de master be-
droom), deze slaapkamer ligt aan de achterzijde en biedt toegang tot het balkon 
middels een schuifpui en heeft tevens toegang tot de badkamer. 

In de onderbouw van het complex is er een eigen berging voorzien van elektra 
en een eigen parkeer plaats in de parkeergarage.

Bijzonderheden
-Inpandige berging met elektra;
-Inpandige parkeerplaats;
-Prachtig en vrij uitzicht over de landerijen;
-Gezonde vve periodieke bijdrage van €230,- per maand;
-Nabij uitvalswegen;
-Beveiligde entree met intercom en liftinstallatie.



Feiten & Cijfers
In kort bestek
Sliekstraat 1c
6999 DX te Hummelo

Kadastraal bekend: Hummelo  sectie D, nummer(s) 2097 A1
Perceeloppervlakte:  circa 1.473 m²
Bouwjaar: 1997
Kamers:  4 (waarvan 3 slaapkamers)

Maatvoering alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief
Woonoppervlakte: ca. 111 m² * 
Overige inpandige ruimte: ca.   0 m² *
Gebouwgebonden ruimte ca.   9,8 m² * 
Externe bergruimte: ca.   6,6 m² *

Indeling
Begane grond
Hal - toilet - badkamer- woonkamer - keuken - bijkeuken - 3 slaapkamers

Bergruimte
Inpandige berging voorzien van elektra
inpandige garage voorzien van elektra

* De meting is gebaseerd op de NEN2580. De meting is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te 

passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meting sluit verschillen in meetuitkomsten 

niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Vraagprijs:   € 285.000,- k.k.





Witte Rentmeesters en Makelaars
Burgemeester Vrijlandweg 6
6997 AC Hoog-Keppel
Telefoon 0314 382121
Fax 0314 382352
info@witterentmeesters.nl
www.WitteRentmeestersEnMakelaars.nl

Witte Rentmeesters en Makelaars is een 
allround rentmeesterskantoor. Het accent 
in de werkzaamheden ligt op het beheer 
van particuliere landgoederen en de advi-
sering bij aan- en verkoop van agrarisch 
onroerend goed. De makelaardij vormt 
een logisch vervolg op deze activiteiten.  
Het betreft voornamelijk aan- en verkoop 
van bijzondere objecten in het exclusieve 
segment, zoals landgoederen, boerderijen 
en monumenten. 

Witte Rentmeesters en Makelaars is  
uitstekend ingevoerd op het gebied van 
landelijke objecten. Bij de begeleiding,  
het adviseren, onderhandelen en correct  
afwikkelen van de transacties maakt  
Witte Rentmeesters en Makelaars  
gebruik van de ruime ervaring die  
gedurende vele jaren is opgebouwd.


