
ook uw woning verdient 
onze exclusieve aandacht

Vrijstaande woning met 
zwembad en kapperszaak

Rijnstraat 12 Loo (Gld.)



U VOELT ZICH THUIS! 
Prachtige vrijstaande woning met kapperszaak en 

zwembad!

Deze ruime eengezinswoning is gebouwd in 1996 en biedt 

heel veel mogelijkheden.

De woning heeft op de begane grond een prachtige 

ruimte die momenteel gebruikt wordt als kapperszaak. De 

ruimte is multifunctioneel en naar eigen wens in te richten. 

Zeer geschikt voor een eigen praktijk.  

( vestigingsvergunning aanwezig).

Daarnaast heeft de woning een heerlijke riante lichte serre 

van 22 m2 en maar liefst vier slaapkamers en voldoende 

bergruimte.

De tuin is secuur aangelegd met verschillende terrassen 

en ligt op het zonnige zuiden. Achterin de tuin vind u 

het heerlijke zwembad waar u in volledige privacy kunt 

genieten van een frisse duik. De houten vrijstaande 

berging kunt u gebruiken voor al het tuinmeubilair en 

gereedschap en beschikt over een eigen veranda om te 

kunnen schuilen voor de zon.

Kortom de woning is zeer geschikt voor een groot en 

ambitieus gezin.

Het is een heerlijk huis om te vertoeven. Een uniek object 

midden in het gezellige plaatsje Loo.

LET OP: deze woning wordt aangeboden met een 

vanaf prijs. Biedingen vanaf € 495.000,- worden door de 

verkopers serieus in overweging genomen!





WONING

Begane grond

Entree, hal met toilet en fontein, toegang 

tot kapperszaak/praktijkruimte, toegang tot 

woonkamer.

Zeer nette en moderne semi open-keuken, voorzien 

van een natuurstenen aanrechtblad en alle 

benodigde inbouwapparatuur.

Ruime woonkamer met eikenhouten parketvloer 

(visgraat met bies), gassfeerhaard en lichte ruime 

serre met glas-in-lood ramen.

Eerste verdieping

Overloop, drie slaapkamers waarvan twee 

slaapkamers heel ruim zijn, moderne badkamer met 

ligbad, inloopdouche wastafel en toilet. Op deze 

verdieping is tevens veel bergruimte.

Tweede verdieping

Overloop, vierde slaapkamer, wasruimte en behoorlijk 

veel opbergmogelijkheden.

BUITEN 

Tuin

De voortuin en de achtertuin zijn met veel zorg 

aangelegd en worden perfect onderhouden. De 

voortuin grenst aan de eigen oprit die ruimte 

biedt voor twee auto’s. Tevens is er geruime 

parkeergelegenheid voor het huis.

De achtertuin heeft een heerlijk zonnig terras, een 

grasveld, verschillende bordessen, een zwembad 

met verwarming op zonenergie systeem.

Een tuinhuis (vrijstaand hout) met eigen veranda 

waarvan je uitkijkt op het zwembad. deze is volledig 

geïsoleerd i.v.m. filterinstallatie van zwembad.

 De tuin biedt veel privacy en ligt op het zonnige 

zuiden.  



Bijzonderheden

- Uitermate geschikt voor een eigen praktijk (fysiotherapie,  

 psychotherapie, schoonheidssalon, kapsalon, de    

 mogelijkheden zijn eindeloos.);

- Lichte ruime serre met sfeervol glas-in-lood;

- CV met zonnegasboiler van 150 liter en zonnepaneel  t.b.v.  

 warm watervoorziening

- Energielabel A;

- Prachtige tuin met zwembad;

- Woning en tuin worden uitstekend onderhouden.



Vrijstaand met 
mogelijkheden

Deze prachtige vrijstaande 

woning met kapperszaak 

(praktijkruimte) en 

zwembad zijn gebouwd op 

een perceel van 508 m2. 

Een unieke plek met voor 

een gezin met ambities. 







Sfeervol

Ruime woonkamer met 

eikenhouten parketvloer in 

visgraat gelegd met bies. 

De gassfeerhaard en lichte 

ruime serre met glas-in-lood 

ramen geven de woning 

karakter en sfeer. 



Semi-open keuken

Zeer nette en moderne 

semi-open keuken, 

voorzien van een 

natuurstenen aanrechtblad 

en alle benodigde 

inbouwapparatuur. 





Praktijkruimte

De praktijkruimte is nu 

in gebruik als kapsalon. 

De mogelijkheden zijn 

echter eindeloos, denk 

hierbij aan een praktijk 

voor fysiotherapie, 

psychotherapie, 

schoonheidssalon etc.







Ruimte

Naast de vier slaapkamers 

op de bovenverdiepingen 

is er tevens voldoende 

bergruimte op zowel de 

eerste verdieping als de 

zolderverdieping!



Serre

Lichte ruime serre met 

glas-in-lood ramen met 

schuiframen die direct 

toegang bieden tot de 

tuin die op het zuiden is 

gelegen. 





Tuin

De tuin is secuur aangelegd 

met verschillende terrassen 

en ligt op het zonnige 

zuiden. Achterin de tuin 

bevindt zich een heerlijk 

zwembad waar u in alle 

privacy kunt genieten van 

een frisse duik. 

De vrijstaande houten 

berging is te gebruiken 

voor het opbergen van 

uw tuinmeubilair en 

gereedschap. De verranda 

biedt voldoende schaduw 

om te schuilen voor de zon. 





BEGANE GROND WONING 



EERSTE VERDIEPING WONING 



TWEEDE VERDIEPING WONING 



SCHUUR MET OVERKAPPING
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LIGGING & OMGEVING
De woning ligt aan een rustige straat  in een zeer 

kindvriendelijke wijk. Loo is een klein dorp, landelijk 

gelegen in de provincie Gelderland en behoort tot de 

gemeente Duiven. Loo heeft ongeveer 1000 inwoners, 

een basisschool en een bruisend verenigingsleven. 

Er zijn veel oude tradities en gewoonten zoals de 

processie (een traditioneel feest), de kermis en het buurt 

maken. De grotere plaatsen zoals Duiven, Westervoort 

en Arnhem zijn goed en snel te bereiken.

Het centrum van Duiven heeft 

de uitstraling van een typisch 

dorpscentrum. Kleine straten, de 

benodigde supermarkten, winkels 

en aanbod van sport, recreatie en 

evenementen. 

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: Rijnstraat 12 

 6924 BC Loo (Gld.)

Kadastraal bekend: Groessen en Loo, sectie F,  

 nummer(s) 1701 en 1707 

Perceeloppervlakte:  508 m2 

Bouwjaar:: 1996 

Kamers: 5 kamers (4 slaapkamers)

Maatvoering

alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief

Woonoppervlakte: 198,70 m2  

Overige inpandige ruimte:     0,00 m2 

Gebouwgebonden ruimte:     3,80 m2 

Externe bergruimte:   10,30 m2 

Bruto inhoud woning: 761,25 m3 

INDELING

Begane grond

Entree - hal - toegang tot kapsalon - toilet - 

woonkamer - eetkamer - keuken - serre

Eerste verdieping

Overloop - drie slaapkamers - badkamer - zolder 

kapsalon

Tweede verdieping

Overloop - slaapkamer - wasruimte - berging

* 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 € 495.000,- 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.


