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TE KOOP
Barneveldsestraat 11 nabij

SCHERPENZEEL

Vraagprijs € 165.000 ,- k.k.

Gunstig gelegen perceel CULTUURGROND met een 

oppervlakte van 18.380 m². Het perceel is goed ontsloten 

aan de openbare weg door middel van een eigen uitrit op 

de Barneveldsestraat. 

Het perceel is geschikt voor gras of maisland. De laatste 

tijd wordt het gebruikt als tuinderij. Door de verkoper is 

het perceel gebruikt onder de regels van het SKAL (bio-

logische landbouw) en de verkoper wil dat de koper dit 

voortzet en het perceel biologisch wordt aangewend. 

De bestemming is agrarisch (zonder 

bebouwingsmogelijkheden).

De jacht is niet verpacht en er zijn geen gebruiksrechten 

van derden. Ook is er geen slootschouw.

De gewenste overdrachtsdatum is januari 2021.

Overige informatie is via ons kantoor op te vragen.
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Kadaster

Deze kaart is noordgericht. Aan dit uittreksel mogen geen maten 
worden ontleend. De auteursrechten zijn voorbehouden aan de 
Dienst voor het Kadaster en de openbare registers.

Kadastrale gegevens: Barneveldsestraat 11 te Scherpenzeel
Gemeente: Scherpenzeel
Sectie: A
Nummer: 1023
Grootte: 1 hectare, 83 are en 80 centiare



Wonen
Met zes vestigingen in de regio heeft Midden Nederland  
Makelaars een prachtig netwerk waardoor we perfect alle 
ontwikkelingen voor u kunnen volgen. Elke vestiging wordt  
bemand door professionele makelaars.

Bedrijven
Door de diepgaande kennis die onze bedrijfsmakelaars hebben 
van het verzorgingsgebied worden ze ingeschakeld voor de  
meest uiteenlopende projecten. Van een groot bedrijfscomplex  
tot en met verhuur van winkels en bedrijfspanden.

Agrarisch
Agrarisch en landelijk vastgoed is een vakgebied dat gespeciali-
seerde kennis vereist. Die kennis vindt u bij Midden Nederland 
Makelaars met professionals die dag-in-dag-uit bezig zijn op dit 
specifieke gebied van de makelaardij.

Hypotheken 
Midden Nederland Hypotheken is niet gebonden aan een  
bank of enig andere financiële instelling. Dat stelt ons in staat  
de hypotheek samen te stellen tegen de meest gunstige  
condities. Met recht echt maatwerk.

Barneveld

Kampstraat 32  

3771 AV  Barneveld  

(0342) 42 09 66

barneveld@mnm.nl

Ermelo

Raadhuisplein 1  

3851 NT  Ermelo

(0341) 55 37 73

ermelo@mnm.nl

Midden Nederland Makelaars B.V.

Harderwijk

Verkeersweg 77

3842 LE  Harderwijk

(0341) 41 15 41

harderwijk@mnm.nl

Nijkerk

Oranjelaan 4  

3862 CX  Nijkerk

(033) 246 06 01

nijkerk@mnm.nl  

Putten

Dorpsstraat 64/66  

3881 BE  Putten

(0341) 35 40 11

putten@mnm.nl

Voorthuizen

Sportparkstraat 2  

3781 BK  Voorthuizen 

(0342) 47 20 72

voorthuizen@mnm.nl 
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Follow us on Facebook

QR-code

Raadpleeg de mobiele QR-site voor 

meer informatie over deze woning. 


