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Naast de diversiteit aan voorzieningen die het bruisende 

dorp Voorthuizen haar inwoners biedt, zijn er ook vol-

doende mogelijkheden om tot rust te komen en onder 

andere te genieten van de omliggende natuur. Zo ook bij 

deze gerenoveerde woonboerderij met haar scala aan bij-

gebouwen, welke is gelegen naast recreatieplas Zeumeren 

en op fietsafstand van het dorpshart.

Door de prachtige ligging is deze locatie uitermate 

geschikt om ook andere mensen deelgenoot te maken en 

te laten genieten van wat het buitenleven biedt. Hierbij 

kunt u bijvoorbeeld denken aan de realisatie van een B&B, 

een kijk-/proeftuin, een theeschenkerij of een creatieve 

invulling zoals het geven van workshops.
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Via het klinkerpad, welke is omzoomd door de prachtig 

groene tuin met diverse soorten beplanting en waterpar-

tijen, rijdt u het erf op waar u naast de woonboerderij ook 

diverse bijgebouwen aantreft. Daarnaast is er voldoende 

parkeergelegenheid op eigen terrein gerealiseerd.

Woonboerderij

Omschrijving woonboerderij:

Omstreeks 1954 is deze woonboerderij gerealiseerd en 

daarna meerdere malen (intern) vernieuwd. De woning is 

voorzien van overwegend isolerende beglazing in houten 

kozijnen en wordt verwarmd door middel van een c.v.-ketel 

(Neft, bouwjaar 2008). Daarnaast is het geheel aangesloten 

op de nutsvoorzieningen van aardgas, water, elektriciteit 

(ook krachtstroom) en riolering.

Indeling woonboerderij:

Begane grond:entree met trapopgang naar de 1e verdie-

ping. In deze ruimte bevindt zich ook de meterkast en de 

toegang tot de kelder. Keuken met hoekopstelling en kook-

eiland, voorzien van diverse inbouwapparatuur waaronder 

een oven, combimagnetron, koel-/vriescombinatie, vaatwas-

ser en 5-pits gaskomfoor. De woonkamer met haard en het 

en suite zitgedeelte biedt via openslaande deuren toegang 

tot het terras en de tuin. Tevens is er op de begane grond 

een berging, bijkeuken, achter entree en toilet met fontein-

tje aanwezig.

1e verdieping: grenzend aan de overloop zijn een viertal 

slaapkamers met vaste kasten. De twee slaapkamers aan de 

achterzijde van de woning hebben toegang tot het balkon. 

Daarnaast is er een badkamer met douche en separaat toilet 

aanwezig.

2e verdieping: vliering te bereiken met een vaste trap.

Overige opstallen:

Atelier, aangrenzend aan de woonboerderij (en tevens ook 

van binnenuit bereikbaar) is het atelier gesitueerd. Dit atelier 

is overwegend voorzien van isolerende beglazing en is 

tevens aangesloten op de nutsvoorzieningen.

Indeling atelier:

Begane grond:entree, keuken met pantry, grote werkruimte 

met aansluitend een workshopruimte, ruim magazijn/ber-

ging, garderobe met toilet en fonteintje.

1e verdieping: zolder/bergruimte, te bereiken via een vaste 

trap.

Theeschenkerij, voorzien van overwegend isolerende 

beglazing en een gedeeltelijk geïsoleerd dak. Verwarming 

geschied door middel van een c.v.-ketel met gasgestookte 

geiser. Aan de theeschenkerij is ook een veranda gere-

aliseerd. welke is opgetrokken van hout en gedekt met 

pannen.

Indeling:

Begane grond:entree met aansluitend een afzonderlijk 

dames- en herentoilet alsmede de meterkast. Ook is vanuit 

deze entree de kleine (spoel)keuken/pantry bereikbaar. De 

theeschenkerij is opgedeeld in twee grote ruimten. Er is 

tevens een geheel betegelde keuken aanwezig en een ruime 

berging (buitenom bereikbaar).

1e verdieping: zolder c.q. bergruimte met c.v.-opstelling, te 

bereiken via een vaste trap.
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Overdekte binnenplaats/loods, grenzend aan de thee-

schenkerij. De voorzijde van de overkapping is open en 

de vloer is voorzien van betontegels en klinkers. Het dak is 

geïsoleerd. Naast de binnenplaats is hier ook een brouwlo-

kaal gesitueerd, alsmede een werkplaats/berging.

Kantoor/bakhuis, welke centraal op het perceel is gele-

gen. Momenteel wordt dit voormalige bakhuis gebruikt als 

kantoorruimte. Het is voorzien van gedeeltelijk isolerende 

beglazing, dak- en muurisolatie, verwarming door middel 

van gevelkachel. 

Kadastrale informatie:

Gemeente Voorthuizen, sectie G, nummer 4558, groot 5.550 

m². 

Bestemming:

De bestemming is cultuur en ontspanning, nader aangeduid 

als creativiteitscentrum.

Overige informatie is via ons kantoor op te vragen.

Disclaimer:

Hoewel deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samen-

gesteld, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Tevens 

is deze brochure niet uitputtend en wordt er geen enkele aan-

sprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid 

of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven 

oppervlakten zijn ind icatief.
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Woonboerderij
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Theeschenkerij
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Loods met brouwlokaal
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Atelier met werk-/workshopruimte.
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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: Zeumerseweg 5 te Voorthuizen
Gemeente: Voorthuizen
Sectie: G
Nummer: 4558
Grootte: 5.550 m².



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. 


