
ook uw woning verdient 
onze exclusieve aandacht

Vrijstaande villa
Loostraat 25 Loo (Gld.)



U VOELT ZICH THUIS! 
Prachtige vrijstaande woning gelegen aan de 
rand van de bebouwde kom van het plaatsje 
Loo (Gld.)

Een ideale plek om vrij en landelijk te wonen met alle 
benodigde voorzieningen binnen handbereik.

De woning is gebouwd in 2007 en is voorzien van alle 
hedendaagse gemakken. De woning kenmerkt zich door 
ruime en lichte vertrekken en heeft een sfeervolle indeling. 
De slaapkamers zijn riant en de zolder is heel speels 
ingedeeld. 

Wonen en werken kunnen perfect worden gecombineerd 
door de multifunctionele kantoor/praktijkruimte op de 
begane grond. 

De centrale ligging van de woning op het perceel van 
1.285 m2 biedt veel privacy, zon en ruimte. 





DE VILLA
De villa is in 2007 gebouwd en is voorzien 
van alle hedendaagse gemakken. 

Begane grond
Entree, ruime lichte centrale hal, toegang tot 
kantoorruimte, toegang tot woonkamer, toegang 
tot toilet met fontein, trapopgang naar eerste 
verdieping. Bij binnenkomst vindt u aan de 
linkerkant het kantoorgedeelte van de woning. De 
mogelijkheden met deze ruimte zijn eindeloos. 
U kan er nog een slaapkamer van maken of 
bijvoorbeeld een praktijkruimte. Maar dit zijn slechts 
een paar voorbeelden. 

De ruime lichte woonkamer heeft een fraaie gas 
sfeerhaard en openslaande deuren naar de zijkant 
van de tuin. Via schuifdeuren komt u terecht in de 
ruime moderne leef keuken. 

De moderne keuken is luxe afgewerkt en is 
voorzien van alle benodigde inbouwapparatuur: 
te weten een vijf pits inductieplaat, koel-
vriescombinatie, inbouwoven, vaatwasser, 
afzuigkap en een praktische apothekerskast. 

Interessant detail is dat de muur tussen de keuken 
en het kantoor eenvoudig te verwijderen is zodat 
u een hele grote woonkeuken kan realiseren. 
Via openslaande deuren komt u in de fraaie tuin 
waar zich ook het terras bevindt. De bijkeuken 
heeft een praktische inbouwkast en biedt tevens 
toegang tot de tuin. 

De gehele begane grond is voorzien van 
vloerverwarming. 

Eerste verdieping
Overloop, drie ruime slaapkamers, badkamer en 
CV ruimte. De masterbedroom aan de voorzijde 
van de woning heeft een inloopkast, een wastafel 
en een Frans balkon. De overige twee slaapkamers 
zijn prettig ruim en licht. De badkamer is zeer 
luxe afgewerkt heeft een ruim ligbad, een dubbel 
wastafelmeubel, een inloopdouche en een hangend 
toilet. 

Tweede verdieping
Ruime berging / Speelruimte voor kinderen.



BUITENRUIMTE
Prachtige riante tuin, fraai aangelegd met bijzonder veel 
privacy, verschillende zonneterrassen en een vrijstaande 
houten berging. 

In de tuin is ruimte voor kinderen om te spelen. 

Bijzonderheden
- Energielabel A; 
- Volledig geïsoleerd; 
-  Vloerverwarming; 
- Geschikt voor bedrijvigheid aan huis; 
- Zonnescreens rondom het huis;  
- De muur van de keuken kan doorgebroken worden naar kantoor 
om er een hele grote woonkeuken van te maken; 
- Buitenkant geverfd in 2017. 



Tuin
De tuin is zo aangelegd dat 
u zich waant in een zee van 
ruimte.

Er is ruimte voor 
iedereen om te spelen, te 
relaxen of gewoon een 
drankje te doen tijdens 
zonsondergang. 







Riant
De woonkamer is voorzien 
van een inbouw gashaard 
die garant staat voor 
sfeervolle avonden. 

Trekt u zich liever even 
terug om de krant door te 
lezen? Deze villa biedt u 
die kans. Er is ruimte voor 
iedereen. 



Thuiskomen
De woonkeuken is het hart 
van het huis. Samen koken, 
genieten van het uitzicht op 
de tuin. 

De keuken is ook 
voorzien van allerhande 
inbouwapparatuur. 

Wilt u de keuken nog een 
stukje uitbreiden? Dan is 
er de mogelijkheid om de 
wand richting het kantoor 
te doorbreken.





Badkamer

Een zeer luxe badkamer met 
een hoog afwerkingsniveau.

Na een dag werken kunt 
u zich hier heerlijk in 
terugtrekken.







Ruimte
Met drie slaapkamers op 
de eerste verdieping heeft 
ieder een eigen ruime 
slaapkamer.

De masterbedroom 
beschikt zelfs over een 
inloopkast. 



BEGANE GROND WONING 



EERSTE VERDIEPING WONING 



ZOLDERVERDIEPING WONING 



SCHUUR



KADASTRALE KAART





LIGGING & OMGEVING
Loo behoort tot de gemeente Duiven en heeft ca. 1000 
inwoners. Het bijzondere dorpse en landelijke karakter 
van het dorp Loo wordt beschouwd als zeer waardevol 
en daarom ook gekoesterd. 

Het centrum van Duiven heeft de uitstraling van een 
typisch dorpscentrum. Kleine straten, de benodigde 
supermarkten, winkels en aanbod van sport, recreatie en 
evenementen. 

Duiven beschikt over een ruim 
onderwijsaanbod, zowel basis- als 
voortgezet onderwijs. 

Niet alleen is Duiven gelegen aan 
de snelweg A12, er is tevens een 
treinstation aanwezig (spoorlijn 
Winterswijk - Arnhem).



FEITEN EN CIJFERS 
In kort bestek
Adres:  Loostraat 25 
  6924 AC Loo (Gld.)

Kadastraal bekend: Duiven, sectie H 
  Nummer(s) 1247, 1248 
Perceeloppervlakte:  1.285 m2 
Bouwjaar::  2007 
Kamers:  7 (waarvan 4 slaapkamers)

Maatvoering
alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief

Woonoppervlakte:   198,30 m2  
Overige inpandige ruimte:   16,40 m2 
Gebouwgebonden ruimte:     1,50 m2 
Externe bergruimte:      26,20 m2 
Bruto inhoud woning: 811,80 m3 

INDELING
Begane grond
Hal - toilet - kantoor (mogelijkheid voor slaapkamer) 
- woonkamer - keuken - bijkeuken

Verdieping
Overloop - slaapkamer met inloopkast - 2 
slaapkamers - badkamer - wasruimte 

Zolder
Zolderruimte

* 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.

bieden vanaf € 560.000 kosten koper



Witte Rentmeesters en Makelaars
Burgemeester Vrijlandweg 6

6997 AC Hoog-Keppel
0314-382121

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 advisering 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.


