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Muntershof 7, Velp

Op een prettige locatie in Velp staat deze keurig verzorgde tussenwoning 

met vier slaapkamers, lichte woonkamer, moderne badkamer en zonnige 

tuin op het zuiden. De ligging en de indeling maken het huis zeer geschikt 

voor jonge gezinnen, maar iedereen zal zich hier ongetwijfeld snel thuis 

voelen. Ruim, rustig en betaalbaar wonen kan op de Muntershof 7 in Velp! 

De Muntershof is een autoluw hofje met alleen bestemmingsverkeer. 

Kinderen kunnen er veilig buiten spelen. Er is een speel- en sportveldje 

dichtbij.
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€ 215.000,- kosten koper

Soort woning

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

eengezinswoning

1987

98 m2

131 m2

5
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Begane grond
Je komt binnen in de hal met de meterkast, het toilet en de trap naar boven. 

Onder de trap bevindt zich een ruime bergkast. Rechtdoor vanuit de hal ga je 

de woonkamer met open keuken in. Samen zijn keuken en kamer ca. 30 m2. 

Door de grote ramen voor en achter valt er veel licht binnen. Achter is ook een 

deur naar de tuin.

De keuken ligt aan de voorkant van het huis en is van alle gemakken voorzien: 

een gaskookplaat, afzuigkap, koelkast, combi-oven en vaatwasser zijn 

ingebouwd.

De woonkamer doet ruim en licht aan, de afwerking met een neutrale 

laminaatvloer en lichte wanden draagt daar zeker aan bij. In de kamer is 

ruimte genoeg voor een gezellige zithoek en een eettafel. Het grote raam 

achter biedt een mooi zicht op de tuin.
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Eerste verdieping
Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers en de badkamer. De 

slaapkamers zijn ca. 12, 9,5 en 6 m2 en alle drie mooi licht en eenvoudig in te 

delen. Op de drie kamers ligt vloerbedekking, de wanden zijn overwegend wit 

afgewerkt.

De badkamer is in 2014 vernieuwd en is modern en comfortabel. De wanden 

zijn fris wit, één wandje heeft mozaïek-tegeltjes, op de vloer liggen lichte 

tegels. De ruimte is uitgerust met een ruime inloopdouche, een 

wastafelmeubel, een hangend toilet en een handdoekradiator. Dankzij het 

raam komt er natuurlijk licht binnen en kun je de ruimte goed ventileren.
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Tweede verdieping en tuin
Op de bovenste etage is nog een mooie ruime slaapkamer. Deze is 15 m2 

(gemeten op stahoogte) en heeft een Velux dakraam en kleiner dakraam aan 

de andere kant. Onder de schuine wanden zijn knieschotten gemaakt, met 

flink wat bergruimte daarachter. Op de overloop zijn de aansluitingen voor de 

wasmachine en droger. Hier hangt ook de cv-ketel.

Achter de woning ligt een zonnige tuin, die helemaal omzoomd wordt door 

een haag. Hij ligt op het zuiden dus er is de hele dag zon, tot zonsondergang. 

De tuin is grotendeels bestraat met sierbestrating. Borders aan de rand en 

planten in potten zorgen voor het nodige groen. Wordt het te warm achter, 

dan biedt het brede zonnescherm aangename schaduw.
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Soort woning

Type woning

Bouwjaar

Bouwvorm

Ligging

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Aantal kamers

Aantal slaapkamers

Aantal woonlagen

Warmwater

Isolatie

Tuin

Hoofdtuin

Ligging hoofdtuin

Achterom

Kwaliteit tuin

Schuur / Berging

Aantal bergingen

Garage

Soort dak

Permanente bewoning

Onderhoud binnen

Onderhoud buiten

eengezinswoning

tussenwoning

1987

bestaande bouw

in woonwijk

98 m2

131 m2

348 m3

5

4

3

c.v.-ketel

volledig geïsoleerd

voortuin

achtertuin

zuid

nee

normaal

aangebouwd steen

1

parkeerplaats

zadeldak

ja

goed

goed
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Wat vind jij
belangrijk?

Dat is voor iedereen anders.

Op onze website bij ons aanbod vind je wat voor jou belangrijk is 

bij het zoeken naar een nieuw (t)huis.

We maken het graag makkelijk voor je.

 Een uitgebreide glossy presentatie van al onze woningen;

 Handige weetjes in de buurt; waar is bij deze woning de dichtsbijzijnde school, bakker, supermarkt en het station als je 

veel met de trein reist?

 In de downloadsectie kun je de vragenlijsten bekijken en welke spullen er wel of niet meegaan bij de verhuizing;

 Google streetview. Als je nog even wil kijken hoe de woning ligt ten opzichte van de straat.

Bewoners per wijk

3200 (49%)

3335 (51%)

De Huisarts

1.2
minuten lopen

Het kinderdagverblijf

0.8
minuten lopen

Bewoners per gemeente

21341 (49%)

22304 (51%)

De school

0.5
minuten lopen

De supermarkt

0.8
minuten lopen

Gezinnen met kinderen

 met kinderen (29%)

 zonder kinderen (26%)

 eenpersoons huishouden (47%)

Leeftijd buurtbewoners (%)

 0 - 15 jaar (15%)

 25 - 45 jaar (26%)

 +65 jaar (20%)

 15 - 25 jaar (13%)

 45 - 65 jaar (28%)

 

Leeftijd in gemeente (%)

 0 - 15 jaar (15%)

 25 - 45 jaar (21%)

 +65 jaar (26%)

 15 - 25 jaar (11%)

 45 - 65 jaar (30%)

 

www.openmakelaars.nl

https://www.openmakelaars.nl


BEKIJK DE VIRTUELE TOUR

Scan de QR-code met uw smartphone en druk op het VR-icoon 

om deze woning op onze website in 3D te beleven. Zo kunt u de 

bezichtiging nog eens dunnetjes overdoen of 1 van onze andere 

woningen virtueel bezichtigen.

Tip: QR-code scanner app: i-nigma (gratis voor iPhone, Android, 

Windows Phone)

Nog een eigen woning te verkopen? Grote kans dat wij de koper 

van uw woning al kennen.

Kijk eens op onze site bij wonen/zoekopdrachten. Zelf een 

opdracht plaatsen kan natuurlijk ook.

Virtual Reality tour
Thuis de bezichtiging nog eens 
dunnetjes overdoen
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https://downloads.topr.nl/uploads/360/Muntershof_7_Velp/vrtour.html








NOTITIES aan mezelf








