
ook uw woning verdient 
onze exclusieve aandacht

Vrijstaande woning
Burg. Willemsestraat 29 Dieren



U VOELT ZICH THUIS! 
Charmant vrijstaand wonen, wie wil dat nu niet.

Dit woonhuis uit ca. 1918 heeft nog vele authentieke 
details. De woning is uitermate geschikt voor een 
gezin of voor bedrijvigheid aan huis.





HET JACHTHUIS 
Het woonhuis dateert uit ca. 1918 en heeft zijn 
authentieke indeling nog behouden.

Begane grond
Entree, ruime (lange) hal met toilet en mooie 
granieten vloer. 

Prachtige lichte kamer- en suite met schuifdeuren 
tussen  de woon-/eetkamer en serre. Alle ruimten 
in deze zijn voorzien van een mooi visgraat 
parketvloer met bies. Ook de schouw mag niet 
ontbreken in de woon-/eetkamer. 

De serre heeft openslaande deuren naar de 
zijtuin. 

Aan de achterzijde van de woning bevindt zich 
nog een speel-/studeerkamer. Deze prachtige 
kamer kan ook gebruikt worden als slaapkamer 
op de begane grond. 

Via een vaste trap naar: 

Eerste verdieping
Drie ruime slaapkamers, een ruime overloop, CV-
ruimte met berging en een eenvoudige badkamer.

De badkamer is ruim en heeft een ligbad met 
douche, designradiator, wastafel en toilet. 



BUITEN

Multifunctioneel bijgebouw
In de tuin staat een multifunctioneel bijgebouw, deze is voorzien 
van toilet, kitchenette en wasmachine aansluiting.

Deze ruimte kan bijvoorbeeld dienst dien als kantoorruimte of 
praktijkruimte. 

Bijzonderheden
- Visgraat pakket met bies;

- Fraai trappenhuis;

- Glas -in-lood details;

- Erker;

- Balkon;

- Ruim kavel;

- Dubbele beglazing.



Vrij 
De woning is gelegen 
aan de Burgemeester 
Willemsestraat 29 te 
Dieren. Een perfecte 
uitvalbasis naar de 
omliggende steden 
Zutphen, Apeldoorn en 
Arnhem.







Authentiek
Authentieke details zijn 
bewaard gebleven in deze 
woning van 1918. Glas in 
lood en woonkamer en 
suite zijn hier de mooie 
voorbeelden van. 



Keuken
De keuken op de begane 
grond heeft hoge rame die 
zorgen voor veel lichtinval.

Kantoor
Op de begane grond is 
eveneens nog een kamer 
die dienst kan doen als 
kantoor, maar slapen op de 
begane grond is uiteraard 
ook mogelijk.





Balkon
Middels twee openslaande 
deuren kunt u de ochtend 
starten met een uitstap op 
uw balkon. 







Ruimte
Het woonhuis beschikt 
over verrassend veel 
ruimte en heeft dus op de 
eerste verdieping ook een 
drietal ruime slaapkamers. 



Badkamer
De badkamer is voorzien 
van een ligbad met 
douche, designradiator, 
wastafel en toilet. 





Bijgebouw
In de tuin staat een 
vrijstaand stenen 
schuur met een toilet 
en kitchenette en 
wasmachine aansluiting.

Ideaal voor kantoorruimte/
praktijkruimte. 





BEGANE GROND WONING 



EERSTE VERDIEPING WONING 



KELDER WONING 



MULTIFUNCTIONEEL BIJGEBOUW 



KADASTRALE KAART





LIGGING & OMGEVING
Dieren ligt ingeklemd tussen de heuvelachtige bossen 
van de Veluwezoom en de rivier de IJssel. 

dddd



FEITEN EN CIJFERS 
In kort bestek
Adres: Burgemeester Willemsestraat 29 
 6953 CV Dieren

Kadastraal bekend: Dieren, sectie U 
    Nummer(s) 5811 ged. 
Perceeloppervlakte:  circa 500 m2 
Bouwjaar::    1918 
Kamers:    5 waarvan 3 slaapkamers

Maatvoering
alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief

Woonoppervlakte:   151,50 m2  
Overige inpandige ruimte:   11,90 m2 
Gebouwgebonden ruimte:     7,90 m2 
Externe bergruimte:      41,10 m2 
Bruto inhoud woning: 626,26 m3          

INDELING
Begane grond
Entree - hal - woonkamer met serre - zitkamer - 
kantoor - keuken - toilet - toegang tot kelder - gang

Verdieping
Overloop - 3 slaapkamers - balkon - badkamer - 
berging met CV opstelling

* 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 € 395.000 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.


