Oude Borculoseweg 4 te Warnsveld
Villa Warkenhoven met tennisbaan, inpandig zwembad en paardenstal

Het mooie dorp Warnsveld met alle voorzieningen en de nabijheid van
de prachtige hanzestad Zutphen met haar rijke historische geschiedenis
maken dat u wonen op “Warkenhoven” zult ervaren als buitenwonen,
maar met alle nodige voorzieningen op nabije afstand.

Via een statige oprijlaan bereikt u de schitterend gelegen Villa “Warkenhoven” , met
zwembad en tennisbaan, op een perceel van meer dan 1.8 hectare. De op het perceel
aanwezige prachtige natuurvijvers met haar eilandjes en pittoreske houten brug in
combinatie met het weidse uitzicht maken de locatie van Villa “Warkenhoven” uniek.

• Wasruimte.
• Fitnessruimte met sauna , dompelbad en douche.
• Zwembad met elektrisch bedienbare afdekking. De openslaande deuren aan
weerszijden van het zwembad komen uit op het terras.

Indeling souterrain:
• 3 riante kelderruimtes, waarvan één fungeert als technische ruimte, één als
provisie-/wijnkelder en één als hobbyruimte met aanrechtblad en koud- en
warmwatervoorziening.

Vrijwel de gehele benedenverdieping is voorzien van vloerverwarming.

Begane grond:
• Entree met toilet met urinoir en wastafel.
• Grote living met een houtkachel die ook als openhaard gestookt kan worden,
openslaande deuren naar het terras met zicht op de tennisbaan en de vijverpartijen.
• Ruime woonkeuken met inbouwapparatuur en deur naar bijkeuken.
• Royale masterbedroom met parketvloer en openslaande deuren naar het terras.
Aansluitend een badkamer met whirlpool, inloopdouche, toilet en urinoir, dubbele
wastafel en designradiator.

Eerste verdieping:
• 3 Zeer royale slaapkamers alle met parketvloer.
• Toilet.
• Badkamer met douche en dubbele wastafel.
• Zonnebalkon, te bereiken via een openslaande deur op de overloop.
• Ruime bergzolder.
Tweede verdieping:
• Een royale zolder van ca. 70 m² ingedeeld in een hobbyruimte en een studeerkamer.

Oude Borculoseweg 4 te Warnsveld
• Woonoppervlakte 575 m²
• Inhoud 1.800 m³
• Perceel 18.440 m²
• Tennisbaan
• Fitnessruimte met sauna
• Inpandig zwembad
• Paardenstal
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