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Vleermuisstraat 21

Algemeen:

Voor de verkoop bieden wij u aan deze ruime vrijstaande woning, gelegen op industrieterrein 
‘Timmersveld’, aan de Vleermuisstraat 21. De woning heeft een woonoppervlakte van ca. 250 
m², verdeeld over 3 bouwlagen en is gelegen op een rustige doch centrale locatie in een 
groene omgeving.

De Vleermuisstraat is gelegen in de buurt Roershoek, een kindvriendelijke buurt met relatief 
veel gezinnen. De combinatie van wonen en werken is hier goed te combineren en het 
object zou zeer geschikt kunnen zijn voor de kleine zelfstandigen en/of ZZP’ers.




De woning is voorzien van een energielabel B en verkeert in een goede staat van onderhoud.




Bestemmingsplan:

"A1-Zone 2019” met als enkelbestemming "Bedrijf” en functieaanduiding 'bedrijfswoning'.

** PARTICULIERE GEZINSBEWONING IS TOEGESTAAN **




KADASTER

Gemeente Hengelo Overijssel, Sectie T, Nummer 6038, Groot 482 m².




Bouwjaar: 1997.




DE INDELING

Entree met royale hal v.v. meterkast, toilet, vaste trap naar de 1e verdieping (v.v. traplift), met 
aangrenzend een kleine kantoorruimte, ruime L-vormige woonkamer met veel 
daglichttoetreding, voorzien van openhaard alsmede een schuifpui naar de tuin. Direct naast 
de woonkamer bevindt zich de keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur zoals koelkast, 
Siemens oven, kookplaat, vaatwasser en afzuigkap. Aangrenzend aan de keuken bevindt zich 
de was-opbergruimte en provisiekelder. Via de keuken is ook de inpandige verwarmde 
garage bereikbaar. Aan de linker voorzijde van de woning is de oprit gesitueerd en rondom 
de woning bevindt zich een ruime (deels omheinde) tuin.




1e verdieping:

Overloop met 2 ruime slaapkamers, waarvan één slaapkamer met inbouwkasten en balkon, 
één hobby-/slaapkamer, een ruime badkamer voorzien van een badmeubel, ligbad, 
inloopdouche, balkon en separaat is er een toilet op de bovenverdieping. Daarnaast 
beschikken alle kamers over dakramen en knieschotten met daarachter enige bergruimte. 
Tevens bevindt zich hier de technische ruimte.




Opberg zolder:

De zolder/vide betreft een opbergruimte en is toegankelijk middels een vlizotrap. Rechtop 
lopen in deze ruimte is mogelijk.
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Algemeen:

Rondom het huis bevindt zich de royale (deels omheinde) tuin, een betegeld terras te 
bereiken via de woon-/eetkamer. Het geheel is gelegen aan een rustige straat en de 
achtertuin kent veel privacy. Het geheel is duidelijk weergegeven in de plattegrond 
bijgevoegd in de bijlage.




OPLEVERINGNIVEAU:

Het object wordt opgeleverd met o.a. de volgende voorzieningen:

- CV(gas) installatie met deels vloerverwarming en deels met radiatoren;

- Granieten vloeren op de begane grond;

- Houten kozijnen v.v. draai-/kiepramen en volledig thermopane beglazing;

- Eigen aansluitingen nutsbedrijven;

- Schuifpui in woonkamer naar terras;

- Airco unit in woonkamer;

- Moderne openhaard (gasgestookt);

- Keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur;

- Hal met toilet en garderobe en trap (v.v. traplift) naar 1e verdieping;

- Inbouwkasten in master bedroom;

- Badkamer v.v. ligbad, badmeubel, inloopdouche en separaat toilet;

- Ruime garage voorzien van roldeur, elektrisch bedienbaar;

- Omheinde tuin;




Zekerheidsstelling:

Waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom te storten bij of af te geven aan de 
notaris uiterlijk 10 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst.




Bereikbaarheid:

Het object is uitstekend te bereiken per auto, aangezien de Vleermuisstraat uitloopt op de 
Deurningerstraat waardoor veel uitvalswegen goed te bereiken zijn. De Rijkssnelweg A1 en de 
populaire verbindingsweg, de Oldenzaalsestraat, liggen op korte afstand.




Omgeving-/locatieaanduiding:

In de directe omgeving staan voornamelijk woningen alsmede detailhandel met name: 
Autobedrijf Bruins, Brandweer Twente kazerne Hengelo-Noord, Batterij & accu Specialist B.V., 
Fitwinkel Hengelo, Hubo Bouwmarkt Hengelo etc.




Milieubodemgesteldheid:

Het is verkoper niet bekend dat er feiten zijn waaruit blijkt dat de grond en/of grondwater 
onder en/of rondom het object enige verontreiniging bevat die voortzetting van het huidige 
gebruik belemmert of die heeft geleid of mogelijk zou kunnen leiden tot een 
saneringsverplichting van de grond en/of grondwater onder en rondom het object, dan wel 
het nemen van andere maatregelen (IBC-variant; isoleren, beheersen en controleren).
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Parkeren:

Er zijn voldoende parkeermogelijkheden op openbaar terrein rondom het object.




Aanvaarding:

Aanvaarding in goed overleg, op korte termijn mogelijk.




Informatie:

Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samengestelde documentatie u zo uitgebreid 
mogelijk te informeren. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Slechts 
de feitelijke situatie geeft u een juist beeld.




Verkoopinfo. Deze woning wordt verkocht door

- Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars Enschede (contact: Mw E. Molema);

- Snelder Zijlstra Woningmakelaars Hengelo;



Kenmerken

Bouw

Oppervlakten en inhoud

Indeling

Energie

Soort woonhuis eengezinswoning
Type woning vrijstaande woning
Bouwjaar 1997

Wonen 176 m²
Overig inpandige ruimte 23 m²
Gebouwgebonden buitenruimte 4 m²
Perceel 482 m²
Inhoud 775 m³

Aantal kamers 5
Aantal woonlagen 3

Energielabel B
Isolatie dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, dubbel glas
Verwarming c.v.-ketel
Warm water c.v.-ketel
Cv-ketel HR Combi 

































Plattegronden



Plattegronden



Kadastrale gegevens

Bestemmingsplan


Het bestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl of ter inzage bij de 

gemeente.

Adres

Vleermuisstraat 21

Postcode, plaats

7559 BV, Hengelo

Gemeente

Hengelo Overijssel

Sectie / perceel 

T / 6038

Perceeloppervlakte

482 m²



Locatie in Hengelo



Aanvullende diensten

Wat is uw huis waard? 

Wilt u uw huis verkopen? Dan is dit hét moment. De lage hypotheekrente en de blijvend 
aantrekkende woningmarkt in Twente zorgen voor een ideaal moment om uw huis in de verkoop te 
zetten. En bovendien kan uw huis zomaar meer waard zijn dan u denkt. Laat u goed voorlichten en 
begin met een vrijblijvende waardebepaling. U weet dan snel wat uw woning waard is en wij 
vertellen u meteen over onze persoonlijke aanpak. Onze makelaars komen graag naar u toe om u te 
ontmoeten!





 Zoekopdracht

Precies in beeld wat je zoekt maar jouw droomwoning nog niet gevonden? Laat dan een gratis 
zoekopdracht bij ons achter. Als ingeschreven zoeker wordt u als eerste, vaak zelfs al enkele dagen 
voordat het aanbod op Funda komt, geïnformeerd over huizen die bij uw woonwensen passen!



Onafhankelijk hypotheekadvies

Hoe ziet uw financiële situatie eruit? Kunt u de hypotheeklasten dragen, zodat u ook in uw 
droomhuis comfortabel kunt blijven leven? Het is verstandig om - nog voordat u huizen gaat 
bezichtigen - met een financieel adviseur om tafel te gaan. Zo voorkomt u eventuele teleurstellingen 
wanneer u uw droomhuis op het oog heeft. Onze onafhankelijke hypotheekadviseur vertelt u alles 
over uw financiële mogelijkheden.




Of het nu gaat om een nieuwe hypotheek, een oversluiting, een overbrugging of een verbouwing, 
zelfs voor een Duitse (verhuur)hypotheek kunnen zij de mogelijkheden met u doornemen.




Snelder Zijlstra Hypotheken werkt volgens een vast stappenplan:




- Vrijblijvend oriënterend gesprek en kennismaking

- Advies op maat op basis van uw wensen en mogelijkheden

- Aanvraag hypotheekofferte

- Afwikkeling hypotheekdossier




Uiteraard zullen zij u van tussentijds rente advies voorzien, verzorgen zij de nazorg en blijven zij 
gedurende de looptijd van de hypotheek uw aanspreekpunt. Dit alles voor een voordelig all-in tarief 
zodat u op voorhand weet waar u aan toe bent, wel zo prettig!



Over ons

Wilt u uw huis verkopen? Of bent u op zoek naar uw nieuwe droomhuis? Maak dan kennis met 
Snelder Zijlstra Makelaars, het sterkste makelaarskantoor in Twente. Bij ons krijgt u te maken met 
makelaars die oprecht oog hebben voor uw persoonlijke situatie. 





 Volg ons op social

@snelderzijlstra

@snelderzijlstra

@snelderzijlstramakelaars

Bornsestraat 1-101, Hengelo

hengelo@snelderzijlstra.nl


snelderzijlstra.nl  |  074 291 58 40

https://www.facebook.com/snelderzijlstra
https://www.instagram.com/snelderzijlstra/?hl=nl
https://www.youtube.com/channel/UCj_TXpRqskRO0mCDGXu_kwA

