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Damweg 84

ZWARTEBROEK

Net buiten het dorp Zwartebroek ligt deze VRIJSTAANDE 

WONING met GARAGE/SCHUURRUIMTE. Een gewilde 

woonlocatie in de nabijheid van het dorp en haar voorzie-

ningen en tevens op korte rijafstand van Amersfoort.

Bent u opzoek naar een ruime woning op een ideale 

woonlocatie? Neem dan contact met ons op voor het 

inplannen van een bezichtiging!
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Omschrijving woonhuis:

Deze degelijk gebouwde vrijstaande woning is gebouwd 

omstreeks 1975, opgetrokken van steen en gedekt met pan-

nen. Van binnen is de woning overwegend in originele staat, 

wat voor de koper mogelijkheden biedt om deze naar eigen 

wens en smaak aan te passen.

Rondom de woning ligt een ruime tuin.

Indeling woonhuis:

Begane grond: via de ruime entree komt u het woonhuis 

binnen. Hier bevinden zich onder andere het toilet en de 

meterkast. Deze entree/hal met vide geeft toegang tot de 

woonkamer met openhaard. In de woonkeuken met een-

voudig keukenblok is er voldoende plaats voor een eettafel. 

Aangrenzend komt u in de praktische bijkeuken. Tevens 

is er op de begane grond een slaapkamer aanwezig met 

fonteintje.

1e verdieping: via de trapopgang vanuit de hal bereikt u 

de overloop op eerste verdieping. Aangrenzend zijn er een 

viertal slaapkamers met vaste kasten aanwezig. Ook de bad-

kamer is op deze verdieping gesitueerd, welke beschikt over 

een ligbad, toilet en wastafel.

2e verdieping: vliering.
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Overige opstallen:

Schuur, welke is opgetrokken van steen en is gedekt met 

pannen. De schuur is geschikt voor opslag van bijvoorbeeld 

tuingereedschap of een perfecte hobbyruimte.

Fietsenstalling/garage, eveneens opgetrokken van steen en 

gedekt met pannen. Voorzien van een overheaddeur voor 

het parkeren van een auto.

Overkapping, welke is gerealiseerd tussen de schuur en de 

garage. Deze overkapping is voorzien van een plat dak met 

bitumineuze dakbedekking. Deze ruimte biedt mogelijkhe-

den voor bijvoorbeeld een beschut terras c.q. zitje.

Nutsvoorzieningen:

Aangesloten op de nutsvoorzieningen van aardgas, water-

leiding en elektra. Tevens aangesloten op de riolering en 

glasvezel.

Kadastrale informatie:

Gemeente Voorthuizen, sectie A, nummers 3550 en 2831, 

samen groot 1.946 m².

Bestemmingsplan informatie:

De bestemming van het perceel is wonen. De omliggende 

cultuurgrond heeft een agrarische bestemming zonder 

bebouwingsmogelijkheden.

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: Damweg 84 te Zwartebroek
Gemeente:  Voorthuizen
Sectie: A
Nummers: 2831 en 3550
Grootte:  1.946 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!

170495-mnm-hypotheken-adv-brochure.indd   1 10-05-17   13:40



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. 


