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Te koop 

 

ENSCHEDE, 

Achterhofweg 48 

  
 

Op een aantrekkelijke kavel van maar liefst 1100 m2 is dit 

volledig nieuw gebouwde HERENHUIS gerealiseerd. 

 

 

 

 

De inhoud van dit met vakwerk en eiken topgevels uitgevoerd HERENHUIS 

bedraagt 917 m3 en van de inpandige garage/berging 278 m3, totaal 

derhalve 1195 m3 en mag derhalve gerust volumineus genoemd worden. 
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De INDELING van dit exclusieve herenhuis luidt als volgt: 

 

Begane grond: Entree/hal, WC, keuken met openslaande deuren naar 

terras, werkkamer, woonkamer met openslaande deuren 

naar terras, bijkeuken en dubbele garage. 

 

1e Verdieping:  overloop, 4 slaapkamers, badkamer, berging en een  

royale hobbyruimte boven de dubbele garage. 

 

2e Verdieping:  (te bereiken via vlizotrap) zolderberging. 
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PLANOLOGIE: 

Binnen het vigerende bestemmingsplan “Stadsveld-Pathmos 2009” – 

vastgesteld op 24 september 2012 – heeft het perceel Achterhofweg 48 de 

bestemming WONEN. 

De plankaart met legenda maakt deel uit van deze prospectus. 
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LIGGING: 

Dit van hoogwaardige materialen met mooie details gebouwde woonhuis is 

bijzonder gunstig gesitueerd aan de rand van de stad in de buurt “’t 

Zwering” direct nabij de uitvalswegen (A35) maar toch relatief dicht bij het 

stadcentrum en in een “groene” omgeving met fraaie oude eikenbomen. 
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING: 

Een gedetailleerde omschrijving van dit schitterende, hedendaagse 

woonhuis vindt u als bijlage in deze prospectus. 

Daarbij mogen niet onvermeld blijven de verwarming en koeling middels 

een luchtwarmtepomp, een gebalanceerd  ventilatiesysteem alsmede de 

aanwezigheid van zonnepanelen. 
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LUCHTWARMTEPOMP 

Een luchtwarmtepomp verbruikt stroom om temperatuur om te zetten van 

buiten naar binnen (warm naar koud of koud naar warm). 

De energie die hij uit de buitenlucht haalt is een veelvoud van de energie die 

hij gebruikt om dit te doen. Hierdoor is het een energiegunstig apparaat. 

Het is niet zo dat het geen energie gebruikt, maar een stuk minder dus. Een 

een deel hiervan wordt opgewekt middels zonnepanelen. Per saldo wordt 

er nog wel wat energie gebruikt, maar niet erg veel. 

 

 

 

Wat betreft de winter: tot een buitentemperatuur van -20 graden celsius 

kan de luchtpomp warmte uit de buitenlucht halen. Wordt het kouder dan -

20 dan zal middels elektra warmte worden toegevoegd. Aangezien -20 

weinig voorkomt en de woning zeer goed geïsoleerd is zal ook dit verbruik 

gering zijn. 

Per saldo is de luchtwarmtepomp een energiegunstig apparaat. Ook erkend 

door de overheid. 
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LEVERING: 

De levering van het perceel Achterhofweg 48 vindt plaats inclusief sanitair 

en tuinaanleg/verhardingen; de keukeninrichting is optioneel en niet in de 

koopsom begrepen (kostprijs circa € 19.000,--). 

 

 

 

 

AANVAARDING: in overleg. 

 

KOOPSOM: €  895.000,-- vrij op naam. 
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Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: 

 

 Telefoon: 0547–363596    

 Internet: www.dekeujer.nl 

 

De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. 

Aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend. 

http://www.dekeujer.nl/
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Technische omschrijving: 

Achterhofweg 48. 

  

Begane grondvloer:  

Gewapende, geïsoleerde betonvloer boven kruipruimte.   

In de vloer zijn de technische leidingen verwerkt.  

De ruwe vloer is voorzien van een zwevende cementdekvloer op vloerisolatie.  

Ter plaatse van de bijkeuken en de garage is de vloer voorzien van een geïsoleerd kruipluik. 

  

Gevels en buitenwanden:  

Het binnenspouwblad is gemetseld van gebakken steen.  

In de spouw is steenwolisolatie met een dikte van 100 mm aangebracht, waarnaast een luchtspouw van ca 50mm. 

Het buitenblad bestaat uit dikformaat gevelstenen voorzien van twee kleurig voegwerk. 

Onder de buitenkozijnen zijn raamdorpels van hardsteen toegepast.   

  

Binnenwanden:  

De tussenwanden zijn uitgevoerd in 100 mm dik lichtgewicht binnenmuursteen.  

De binnenwanden alsmede de binnenspouwbladen zijn glad afgestucd en worden gesausd opgeleverd.  

  

1e Verdiepingsvloer:  
De vloer is een gewapende breedplaatvloer in het werk afgestort met beton. In de betonvloer zijn de technische 

leidingen verwerkt.  

De ruwe vloer is voorzien van een zwevende zandcement dekvloer op isolatie.  

  

Zoldervloer:  

De draagconstructie is uitgevoerd in gelamineerde houten liggers.  

De zoldervloer bestaat uit een houten zolderbalklaag, voorzien van 19 mm. dikke multiplex platen.  

  

 

Dakconstructie:  

De dakelementen zijn van Isobouw met een Rc = 4.0, binnenzijde wit gelakt. Het dak is geheel voorzien van 
keramische dakpannen, kleur blauw/zwart.  

Ter plaatse van de vier slaapkamers zijn de dakpanelen aan de binnenzijde bekleed met gipsplaten welke 

afgestucd zijn. 

 

Buitenkozijnen, deuren en ramen:  

De kozijnen, deuren en ramen bestaan uit meranti hardhout. De draaiende delen zijn voorzien van inbraak 

beveiligd hang- en sluitwerk d.m.v. meervoudige vergrendeling.  

De te openen ramen zijn draai-kiepramen.  

De garage is voorzien van twee geïsoleerde overheaddeuren, welke elektrisch te bedienen zijn. 

 

Beglazing:  

De toegepaste buitenbeglazing is HR++, en voorzien van roedes op het glas.   
 

Binnenkozijnen:  

Binnendeuren zijn dichte paneeldeuren, de entreedeur naar de woonkamer en de tussendeuren naar de keuken 

zijn voorzien van glas in lood.  

De binnen- en buitendeuren zijn voorzien van hoogwaardig RVS hang- en sluitwerk. De kozijnen zijn afgewerkt 

met sierbeleg met neuten.  

  

Buitentimmerwerk:  

De onderzijde van het dakoverstek en boeidelen zijn afgetimmerd met exterieur geschikt multiplex.  

De gevelbekledingen zijn van red ceder, behandeld met ecoleum.  

  

Binnentimmerwerk:  

De onderkant van de zolderbalklaag is afgetimmerd met gipskarton platen. De vloeraansluiting, gipsplafonds en 

wand zijn standaard afgetimmerd.  

  

Vensterbanken:  

Onder de buitenkozijnen zijn in het werk getimmerde vensterbanken toegepast van mdf, klassiek model.  
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Trappen:  

De vaste trappen naar de verdieping is van hardhout, de treden en de leuningen zijn van eiken. Het eiken wordt 

blank gelakt, het overige hout wordt dekkend geschilderd. Het betreft een dichte trap voorzien van leuningen en 

traphekken. De traptreden zijn voorzien van anti-slip profiel.  

In de zoldervloer bevindt zich een vlizotrap.  

 

Keuken:  

De woning is niet voorzien van een keuken. 
   

Tegelwerk:  

Het toilet en de badkamer zijn voorzien van hoogwaardig tegelwerk, gelijmd en ingevoegd. De Italiaanse tegels 

van 60 bij 60 centimeter worden op de wanden tot aan plafond aangebracht in zowel de badkamers als in het 

toilet.  

De uitwendige hoeken zijn voorzien van RVS profielen.  

T.p.v. de deuropeningen is een hardstenen dorpel toegepast.  

  

Loodgieterwerk:  

De riolering is aangelegd in een zgn. gescheiden pvc systeem met inbegrip van alle ontstoppingsstukken. Het 

vuilwaterriool is aangesloten op het gemeentelijk riool. De mast- en kilgoten en hemelwaterafvoeren zijn van 
zink. Het hemelwater wordt afgevoerd naar de sloot langs de Achterhofweg.  

De dakrand van de erker is voorzien van een zinken afdekkap met een kraal.   

Sanitair en glazen douchedeur zijn geleverd en gemonteerd. Het keramische sanitair is van het merk Sphinx. 

Badmeubel is gecombineerd met verlichte spiegel. 

De badkamer beschikt over een badcombinatie met hoekbad, inbouwkraan en vulcombinatie. 

De woningen zijn voorzien van diverse warm- en koudwateraansluitingen.  

Elke woning is voorzien van een wasmachine aansluiting.  

  

Verwarming en koeling:  

De woning is voorzien van een Nefit Enviline luchtwarmtepomp t.b.v. verwarming, koeling en 

warmwatervoorziening. Deze is te regelen middels de kamerthermostaat. De begane grond en verdieping zijn 
geheel voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming. De vloerverwarmingverdelers bevinden zich in de 

bijkeuken respectievelijk in de tussenruimte op de verdieping.  

De woning is niet voorzien van een gasaansluiting. 

  

 

Mechanische ventilatie:  

De woning is voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem. Inblaas vindt plaats in de woonvertrekken, 

afzuiging vindt plaats in de badkamer, het toilet en de keuken. Op zolder bevindt zich de unit.  

  

Elektra:  

De woning is voorzien van een bedrijfsklare elektra-installatie die voldoet aan de voorgeschreven eisen. Het 

schakelmateriaal is van het merk Niko.  
In diverse ruimtes bevindt zich een tv-aansluiting.  

De woning is voorzien van rook/brandmelders.  

Nabij de voordeur is een buitenlamp gemonteerd.  

Het achterdak van de garage is voorzien van een vijftal zonnepanelen met een omvormer in de achterliggende 

ruimte. 

  

Inbraakbeveiliging / toegangscontrole:  

Elke woning is voorzien van een Niko toegangscontrolesysteem en een buitenpost voorzien van beldrukker. De 

poort welke toegang verschaft tot het eigen terrein is op afstand te openen.  

  

Schilderwerk:  
De buitenkozijnen zijn aan de binnen- en buitenzijde volledig afgelakt, de binnenzijde in Ral 9010, de 

buitenzijde in Ral 9001.  

Al het buitenhoutwerk van de woningen is afgelakt. 

De plafonds alsmede de sierlijst is gesausd in kleur wit.  

Binnen in de woning zijn alle toegepaste materialen afgewerkt.  
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Wandafwerking:  

Alle binnenwanden zijn glad gestukadoord en daarna dekkend gesausd in Ral 9001. 

Uiteraard met uitzondering van badkamers en toilet i.v.m. aan te brengen wandtegelwerk.  

  

Plafondafwerking:  

Gipsplafonds zijn vlak gestukadoord.  

Het betonplafond op de begane grond is vlak gestukadoord en voorzien van een kroonlijst.  

De houten dakplaten zijn af fabriek wit afgelakt.  

  

Terreininrichting:  

De erftoegangsweg is voorzien van keramisch gebakken klinkers, afgewisseld met granieten basalt keien.  

De terrassen van de woningen zijn voorzien van rood keramisch gebakken klinkers.  

De erfgrens is deels voorzien van hekwerk en deels van schanskorven gevuld met antraciet basalt.  

Het erf is afgeschermd door een antraciet gemoffeld stalen spijlenhekwerk.  Bij de toegang tot de binnenplaats is 

een toegangspoort geplaatst welke vanuit de woning elektrisch geopend kan worden.  

Nabij de gezamenlijke entreepoort is per woning een RVS brievenbus gemonteerd.  

De tuin is deels voorzien van beplanting en gras. 
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