
ook uw woning verdient 
onze exclusieve aandacht

Vrijstaande woning
Greffelinkallee 4 Hummelo



U VOELT ZICH THUIS! 
Op een prachtige locatie aan de rand van het dorp 

Hummelo gelegen, keurig onderhouden, vrijstaand 

landhuis ontworpen door de architect J. Grijpma met groot 

perceel (1.397 m²!). Met een knipoog naar de landelijke 

omgeving is dit huis ontworpen en gebouwd in 1965. 

U geniet van de rust, met vrij zicht op omliggende 

landerijen, aan de rand van het dorp. Alle voorzieningen 

zoals winkels en restaurants bevinden zich op loopafstand. 

Uitvalwegen in alle richtingen bevinden zich in de directe 

nabijheid.





INDELING

Begane grond

Entree, hal met meterkast en toegang tot het toilet, 

ingebouwde kast en woonkamer. De sfeervolle 

lichte woonkamer met fraaie natuurstenenvloer 

en houtkachel is aan de zonzijde van de woning 

gesitueerd en alle zijden zijn voorzien van grote 

raampartijen met daardoor veel lichtinval. 

Via de eetkamer komt u in de keuken met de 

gebruikelijke apparatuur. Vanuit de keuken is 

de bijkeuken bereikbaar waar ruimte is voor 

de wasmachine opstelling. Ook is er vanuit de 

keuken toegang via een portaal naar de garage en 

aansluitende berging met cv-opstelling.

De tweede woonkamer is bereikbaar vanuit de 

keuken. Deze kan in worden gezet als slaapkamer 

op de begane grond, daar er ook een ruime 

badkamer is die is voorzien van een toilet, wastafel 

en douchegelegenheid.

Eerste verdieping

Via een vaste trap is de eerste verdieping 

bereikbaar. De overloop geeft toegang tot vijf 

ruime slaapkamers en twee badkamers. De eerste 

badkamer is voorzien van een douche, wastafel 

en toilet. De tweede badkamer die ook bereikbaar 

is vanuit de master bedroom beschikt over drie 

wastafels, een ligbad, douche en toilet. Deze 

tweede badkamer is tevens toegankelijk vanaf de 

overloop. 

De eerste verdieping heeft een studeerkamer 

waarbij aansluiting is middels een vide tot de eerste 

woonkamer.

Vliering

Via de berging op de eerste verdieping is er een 

vlizotrap naar de bovengelegen vliering. 



BUITENRUIMTE
Rondom de woning treft u een grote goed verzorgde tuin aan. U 

waant zich in het groen. Vanuit de twee woonkamers en de keuken 

is een heerlijk zonnig terras (zuid-westen) bereikbaar. Ook is de tuin 

rondom bereikbaar via de bijkeuken en berging. Deze tuin biedt u 

veel privacy en de mogelijkheid om op ieder moment van de dag 

een zonnige plek te vinden. Aan de zijkant bevindt zich een ruime 

garage en inrit waar u op eigen terrein kunt parkeren.



Tuin rondom

Rondom de woning treft u 

een grote goed verzorgde 

tuin aan. U waant zich in 

het groen. Vanuit de twee 

woonkamers en de keuken 

is een heerlijk zonnig terras 

(zuid-westen) bereikbaar. 







Licht

De sfeervolle lichte 

woonkamer met fraaie 

natuurstenenvloer en 

houtkachel is aan de 

zonzijde van de woning 

gesitueerd en alle zijden 

zijn voorzien van grote 

raampartijen met daardoor 

veel lichtinval. 



Keuken

Via de eetkamer komt 

u in de keuken met de 

gebruikelijke apparatuur. 





Voorzieningen

De tweede woonkamer 

is bereikbaar vanuit de 

keuken. Deze kan in worden 

gezet als slaapkamer op 

de begane grond, daar er 

ook een ruime badkamer 

is die is voorzien van 

een toilet, wastafel en 

douchegelegenheid.







Vide

De eerste verdieping heeft 

een studeerkamer waarbij 

aansluiting is middels 

een vide tot de eerste 

woonkamer.



Verdieping

De overloop geeft toegang 

tot vijf ruime slaapkamers 

en twee badkamers. De 

eerste badkamer is voorzien 

van een douche, wastafel 

en toilet. 





Master bedroom

De tweede badkamer die 

ook bereikbaar is vanuit de 

master bedroom beschikt 

over drie wastafels, een 

ligbad, douche en toilet. 

Deze tweede badkamer is 

tevens toegankelijk vanaf 

de overloop. 





BEGANE GROND WONING 



EERSTE VERDIEPING WONING 



KADASTRALE KAART





LIGGING & OMGEVING
Het landhuis is gelegen aan de rand van het dorp            

Hummelo. 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 km afstand vanaf het landhuis. Vanuit 

Hummelo is er een directe busverbinding met het centrum 

en station van Doetinchem. De nabij gelegen Kruisbergse 

bossen bieden veel recreatiemogelijkheden, al wandelend, 

per fiets of per paard. 

Op 2,5 kilometer afstand is het beroemde 

kasteel Keppel te Laag-Keppel te vinden. 

Hotel de Gouden Karper ligt op steen-

worp afstand in het dorp Hummelo. Beide 

staan bekend als toeristische trekkers in 

de verre regio. Rondom Hummelo liggen 

een aantal uitgestrekte landgoederen, 

waaronder Enghuizen, Keppel en de 

Ulenpas. In Hoog-Keppel ligt de bekende 

Keppelse Golfclub. 



FEITEN EN CIJFERS 

In kort bestek 

Adres: Greffelinkallee 4 

 6999 AJ Hummelo

Kadastraal bekend: Hummelo, sectie D 

 Nummer(s) 1325 

Perceeloppervlakte:  1.397 m2 

Bouwjaar:: 1965 

Kamers: 9 (waarvan 5 slaapkamers)

Maatvoering

alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief

Woonoppervlakte: 286,10 m2  

Overige inpandige ruimte:   44,80 m2 

Gebouwgebonden ruimte:   33,00 m2 

Externe bergruimte:     0,00 m2 

Bruto inhoud woning:     1226,92 m3 

INDELING

Begane grond

Hal - garderobe - toilet - woonkamer - eetkamer 

- keuken - gang - toegang tot garage - gang 

- bijkeuken - tweede woonkamer - badkamer - 

berging

Verdieping

Overloop - studeerkamer - twee badkamers - vijf 

slaapkamers - berging - toegang tot vliering

* 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 € 720.000 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.


