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Woonhuis 53-55 (1)

Onder de rook van Amersfoort en op 5 minuten rijafstand 

van het centrum van Hoevelaken gelegen woon-werk-

combinatie. Het geheel is gelegen aan de rand van een 

agrarische enclave met zicht over landerijen. 

Vanwege de bedrijfsbestemming in relatie tot de ligging 

en de combinatie met wonen is dit object uniek. Het 

perceel waar dit object op is gesitueerd heeft een opper-

vlakte van circa 10.990 m². 

De centrale ligging biedt goede ontsluitings-mogelijkhe-

den op de Rijkswegen A1 en A28 (beide op circa 7 minu-

ten rijafstand). Station Hoevelaken is op circa 3 minuten 

rijafstand gelegen.

Het woonhuis betreft een boederijtype woning met een 

geschakelde aanbouw, het betreft een dubbele woon-

bestemming in de vorm van twee maal een helft van een 

dubbel, waar afzondelijk gewoond mag worden.
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Omschrijving  huidige bedrijfsgebouwen 

De aanwezige bedrijfsgebouwen bestaan uit meerdere 

(acht) eenheden:

Kantoorgebouw, b.v.o. circa 50 m2

Werkplaats, b.v.o. circa 150 m2

Overkappingen annex carports,b.v.o. circa 70 m2

Werkplaats annex productieruimte, b.v.o. circa 145 m2

Opslagruimte annex werkplaats,b.v.o. circa 140 m2

Praktijkruimte annex kantoor,b.v.o. circa 40 m2

Overige bijgebouwen,b.v.o. circa 55 m2 

Ook is het toegestaan enkele bedrijfsgebouwen samen te 

voegen waardoor een nieuwe hal mag worden verwezen-

lijkt van circa 500 m2. 

Voorzieningen bedrijfsgebouwen 

Kantoorgebouw, opgetrokken van steen en gedekt 

met pannen. Het kantoorgebouw is voorzien van een 

toilet, pantry, Vaillant c.v.-installatie, airconditioning en 

vloerverwarming.

(Objectnummer 4 op de situatietekening.)

Werkplaats, opgetrokken van steen en gedekt met cement-

vezelplaten. Voorzien van heather, meterkast, toilet en een 

betonvloer.

(Objectnummer 5 op de situatietekening.)

Overkapping annex carports, opgetrokken van hout en 

gedekt met cementvezelplaten. De carport aan de linker-

zijde van de schuur biedt ruimte aan een tweetal auto’s. De 

carport aan de rechterzijde van de schuur biedt ruimte aan 

één auto of een camper/caravan.

(Objectnummer 5 op de situatietekening.)
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Werkplaats annex productieruimte, bouwjaar 2012, opge-

trokken van hout en gedekt met cementvezelplaten, bevat 

dak- en muurisolatie, een overheaddeur, kraanbaan (500 kg), 

heather en krachtstroom.

(Objectnummer 6 op de situatietekening.)

Opslagruimte annex werkplaats, opgetrokken van steen 

en gedekt met asbestcement golfplaten. Beschikt over een 

betonvloer, heather, krachtstroom en gasaansluiting.

(Objectnummer 7 op de situatietekening.)

Praktijkruimte annex kantoor, opgetrokken van steen en 

gedekt met pannen. De praktijk is voorzien van een aircon-

ditioning, c.v.-ketel, toilet en douche.

(Objectnummer 8 op de situatietekening.)

Overige bijgebouwen, bestaande uit o.a. een portin cabin, 

garage en inloopstal.

(Objectnummers 10 en 11 op de situatietekening.)
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Omschrijving woongebouw met bijbehorende gebouwen:

Vrijstaande woning met aangebouwde wooneenheid is 

bereikbaar middels een eigen oprijlaan. De woning wordt 

omgeven door een royale tuin met vijverpartij. Vanuit de 

woning is het zicht over uitgestrekte landerijen. De hoofd-

woning bevat een dubbelbestemming, hetgeen inhoud dat 

er twee aan elkaar verbonden woningen van ieder maximaal 

600 m3 zijn toegestaan.

Hoofdwoning met aanbouw,bruto inhoud circa 725 m3

Bijgebouw bij het woonhuis,b.v.o. circa 40 m2

Veranda aan bijgebouw,b.v.o. circa 30 m2

Schuur annex berging,b.v.o. circa 24 m2

Hobbykas,b.v.o. circa 18 m2

Voorzieningen woongebouw en bijgebouwen

Woongebouw, bouwjaar omstreeks 1920 en nadien gere-

noveerd, opgetrokken van steen en gedekt met pannen. 

Betonnen begane grond vloer en houten verdiepingsvloe-

ren. Parterre voorzien van vloerverwarming en overwegend 

isolerende beglazing. Verwarming door middel van een 

c.v.-installatie.

(Objectnummer 1 op de situatietekening.)

Indeling:

Kelder: kelder met kelderzolder.

Begane grond: entree, toilet, geheel betegelde badka-

mer (met douche, ligbad, dubbele wastafel), woonkamer 

voorzien van een houtkachel, aanbouw, woonkeuken met 

inbouwapparatuur (elektrische oven, gaskookplaat, afzuig-

kap en vaatwasser).

1e verdieping: overloop, kast met c.v.-opstelling, ouder-

slaapkamer voorzien van vaste kast, berging, drietal 

slaapkamers.
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Bijgebouw woonhuis, opgetrokken van steen en gedekt 

met pannen. In de veranda bevindt zich een pantry en 

een kachel. De veranda is aan het bijgebouw gesitueerd, 

waarbinnen zich de kantine met pantry bevindt. Deze opstal 

beschikt over een vliering.

(Objectnummer 2 op de situatietekening.)

Schuur woonhuis, opgetrokken van steen en gedekt met 

zowel pannen als met asbestcement golfplaten, voorzien 

van Dupanel isolatie. 

(Objectnummer 3 op de situatietekening.)

Hobbykas, afmeting 5 x 3,5 meter.

(Objectnummer 3 op de situatietekening.)

Bestemming:

Het perceel biedt een woon-werkcombinatie met zowel een 

bedrijfs- als woonbestemming.

Kadastrale informatie:

Gemeente Amersfoort, sectie R, nummer 542, groot 10.990 

m2.

Bijzonderheden:

- Woon-/werkcombinatie;

- Dubbele bewoning mogelijk;

- Centrale ligging;

- Goede ontsluiting op Rijkswegen;

- Realisatiemogelijkheid voor nieuwe hal van circa 500 m2.

Overige informatie is via ons kantoor op te vragen.



www.MNM.nl

5

9

2

1

7

10

6

11

8

4

3

 1 Woonhuis Koedijkerweg 53 - 55
 2 Bijgebouw woonhuis
 3 Schuur woonhuis
 4 Kantoor
 5 Carports en werkplaats
 6 Werkplaats en opslag
 7 Productie en opslag
 8 Praktijk
 9 Kas
 10 Directiekeet
 11 Bijgebouwen

Overzichtsfoto van de op het perceel aanwezige opstallen en hun benamingen.
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Foto’s van boven naar beneden:

Foto 1: v.l.n.r. kantoor (4), schuur woonhuis 

(3), bijgebouw woonhuis (2), woonhuis (1).

Foto 2:  v.l.n.r. kantoor (4), schuur woon-

huis (3), bijgebouw woonhuis (2).

Foto 3: v.l.n.r.  praktijk (8), kantoor (4).

Foto’s van boven naar beneden:

Foto 1: v.l.n.r. achterzijde woonhuis (1), bijgebouw woonhuis (2).

Foto 2: v.l.n.r. zijkant praktijk (8), zijkant kantoor (4),  bijgebouw woonhuis (2).

Foto 3: kantoor (4).
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Foto’s van boven naar beneden:

Foto 1: v.l.n.r. achterzijde kantoor (4), zij-

kant praktijk (8)

Foto 2: v.l.n.r. schuur woonhuis (3), bijge-

bouw woonhuis (2).

Foto 3: werkplaats en opslag (6), praktijk 

(8).

Foto’s van boven naar beneden:

Foto 1: achterzijde woonhuis (1)

Foto 2: carports en werkplaats (5)

Foto 3: v.l.n.r. werkplaats en opslag (6),  directiekeet (10), productie en opslag (7).
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Woonkamer

Woonkamer

Woonkamer

Woonkamer
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Woonkeuken

Woonkeuken

Entree

Woonkeuken
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Vertrekken van boven naar beneden:

Foto 1: overloop.

Foto 2: slaapkamer 1.

Vertrekken van boven naar beneden:

Foto 1: badkamer.

Foto 2: slaapkamer 2.

Foto 3: slaapkamer 4.
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Foto’s van boven naar beneden:

Foto 1: v.l.n.r. productie en opslag (7), 

werkplaats en opslag (6).

Foto 2: werkplaats en opslag (6).

Foto’s van boven naar beneden:

Foto 1: werkplaats en opslag (6).

Foto 2: carports en werkplaats (5).

Foto 3: binnenzijde werkplaats (5).
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Foto’s van boven naar beneden:

Foto 1: Kas (9).

Foto’s van boven naar beneden:

Foto 1: v.l.n.r. bijgebouw woonhuis (2), woonhuis (1), kantoor (3), praktijk (8), werkplaats 

en opslag (6).

Foto 3: v.l.n.r. werkplaats en opslag (6), productie en opslag (7), woonhuis (1).
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Begane grond

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.
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1e verdieping

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.
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Werkwijze Midden Nederland Makelaars B.V.

Bezichtiging:

Tijdens een vrijblijvende bezichtiging wordt u zowel monde-

ling als schriftelijk door middel 

van een brochure, geïnformeerd over de woning. Indien u 

naar aanleiding van een bezichtiging interesse in de woning 

heeft, kunt u een bieding met eventuele voorwaarden bij 

de makelaar neerleggen. De makelaar behandelt biedingen 

op basis van tijdstip van binnenkomst van (een) concrete 

bieding(en).

De staat van onderhoud en beoordeling van de bouwkun-

dige staat geldt op basis van visuele waarnemingen gere-

lateerd aan de ouderdom van het object. Een uitgebreide 

bouwkundige opname valt nadrukkelijk buiten het kader 

van deze brochure. Dit behoort eventueel tot de onder-

zoeksplicht van de kandidaat-koper(s).

In het geval partijen in onderhandeling gaan en het eens 

worden over de koopsom, de opleveringsdatum en eventu-

ele andere voorwaarden, maakt de verkopend makelaar, in 

dit geval Midden Nederland Makelaars B.V., de koopovereen-

komst op. Hierin zijn onder andere de volgende clausules 

opgenomen:

Oplevering: 

De woning dient te worden opgeleverd in de staat waarin 

het zich bevond ten tijde van de bezichtiging, met alle 

zichtbare en onzichtbare gebreken en bijbehorende rech-

ten, heersende/ leidende erfdienstbaarheden, kwalitatieve 

rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen 

daarvan.

Waarborgsom: 

De koper dient, tot zekerheid voor verkoper van nakoming 

van de verplichtingen door koper uiterlijk binnen vier weken 

na het tot stand komen van de (mondelinge) koopovereen-

komst een waarborgsom te storten op de derden-rekening 

van de notaris, ter hoogte van 10% van de koopsom. In 

plaats van deze waarborgsom kan koper een onvoorwaar-

delijke afgegeven schriftelijke bankgarantie doen stellen van 

een in Nederland gevestigde bankinstelling.

Baten en lasten: 

Op het moment van eigendomsoverdracht bij de notaris 

komen alle baten en lasten, verschuldigde canons (indien 

van toepassing) voor rekening van koper. Alle lopende 

baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van het deel 

feitelijk gebruik van de onroerende zaakbelasting, worden 

door de notaris verrekend naar rato.

Ontbinding:

De termijn die wordt opgenomen voor eventuele over-

eengekomen ontbindende voorwaarden (bijvoorbeeld 

financiering) is in de regel twee weken na het sluiten van de 

mondelinge koopovereenkomst.

Notaris: 

Tenzij anders ver-/gemeld, kiest koper de notaris voor het 

passeren van de akte van levering.

Mocht u nog vragen hebben over onze werkwijze dan kunt 

u te allen tijde contact met ons opnemen.



Professionals in
Hypotheken

Het beste advies is een 
onafhankelijk advies

Kan ik het huis betalen?

Voordat u de onderhandelingen met de verkoper start, is het 

raadzaam eerst na te gaan wat uw financiële mogelijkheden 

zijn. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Midden Nederland 

Hypotheken geeft u vooraf een duidelijk beeld van uw budget, 

de verwachte lasten en alle bijkomende kosten waar u rekening 

mee moet houden. 

Een hypotheek afsluiten

Een hypotheek afsluiten kan rechtstreeks bij uw eigen bank. 

Maar de bank adviseert alleen de hypotheek die zij zelf aanbie-

den. En waarom zou u zich beperken tot slechts één aanbieder? 

Via Midden Nederland Hypotheken kunt u overal terecht!

Niet alleen de hypotheek

Wij zorgen er niet alleen voor dat u de beste hypotheek

krijgt, wij zorgen ook voor de verdere afwikkelingen. 

Zo onderhouden wij de contacten met de geldverstrekker, 

notaris, verzekeraar en makelaar. 

Kosteloos oriënteren

Het afsluiten van een hypotheek begint bij oriënteren. 

Bij Midden Nederland Hypotheken is het eerste gesprek gratis. 

In dit gesprek krijgt u inzicht in hoeveel u kunt lenen en wat 

u daarvoor moet betalen.

Direct een afspraak?

Een afspraak is snel gemaakt. Bel 0342-417 375 of ga naar 

www.middennederlandhypotheken.nl.

Midden Nederland Hypotheken is een onaf-

hankelijke hypotheekbemiddelaar. U heeft 

bij ons de keuze uit een groot assortiment 

van aanbieders. Onze hypotheekadviseurs geven 

u inzicht in de grote variatie van banken en verze-

keraars die er is en geven u advies over de hypotheek 

die het best bij uw persoonlijke situatie past.

Midden Nederland Hypotheken is een onderdeel van Midden Nederland Makelaars. Wij hebben diverse kantoren in de regio Midden Nederland 

waar hypotheken, makelaardij en verzekeringen gecombineerd worden. Hierdoor brengt u al uw zaken onder één dak!
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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. 


