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TE KOOP
Hierderweg 19

HULSHORST

Vrijwillige verkoop op inschrijving
Kijkmomenten (op afspraak):

- dinsdag 14 december 2021, 09.30 - 16.00 uur
- donderdag 16 december 2021, 09.30 - 16.00 uur

Verscholen tussen bos en heide ligt in een prachtige 

natuurrijke omgeving deze VRIJSTAANDE WONING met 

diverse BIJGEBOUWEN. 

Het aangeboden object wordt door de verkoper uitge-

ven op basis van erfpacht. In het kort houdt dit in dat de 

grond in eigendom blijft van de verkoper en dat deze 

gedurende 30 jaar in gebruik wordt gegeven bij de koper, 

tegen betaling van een vergoeding, geheten de canon.
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Omschrijving woonhuis:

Deze vrijstaande woning is omstreeks 1961 gerealiseerd, 

opgetrokken van steen en gedekt met een pannendak. De 

beglazing is overwegend geïsoleerd.

Indeling woonhuis:

Begane grond: via de entree komt u de woning binnen in de 

hal, waar zich de meterkast bevindt en toegang tot de provi-

siekelder. Ook is er toegang tot het toilet met fonteintje. De 

woonkeuken is voorzien van een eenvoudig keukenblok en 

biedt voldoende ruimte voor het plaatsen van een eettafel. 

Aangrenzend is de woonkamer.

1e verdieping: via de trapopgang bereikt u de overloop van 

de eerste verdieping, met aangrenzend een viertal slaapka-

mers voorzien van vaste kasten. Ook is er een eenvoudige 

badkamer aanwezig met douche en een dubbele wastafel.

2e verdieping: op de tweede verdieping bevindt zich een  

zolder, welke bereikbaar is middels een vlizotrap.

Overige opstallen:

Loods, opgetrokken van hout en gedekt met cementvezel 

golfplaten.

Geschatte bruto vloeroppervlakte: circa 10 m².

Kantoor, welke is opgetrokken van steen en is gedekt met 

pannen. Het kantoor beschikt over een tweetal kantoor-

ruimten, waarvan er één is voorzien van een pantry. Tevens 

is er een toilet aanwezig.

Geschatte bruto vloeroppervlakte: circa 55 m².

Aangebouwde berging, welke is opgetrokken van steen en 

is gedekt met pannen. Het dakbeschot van deze berging 

bestaat uit asbesthoudend materiaal.

Geschatte bruto vloeroppervlakte: circa 27 m².

Nutsvoorzieningen:

Het object is aangesloten op het elektranetwerk. Riolering 

gaat middels een IBA en aardgas is afkomstig uit een (huur)

tank. Water is afkomstig uit een eigen hydrofoorinstallatie.

Kadastrale informatie:

Gemeente Nunspeet, sectie G, nummers 381 en 382, samen 

groot circa 2.424 m².

Bestemmingsplan informatie:

De bestemming is wonen. De omliggende bosgrond heeft 

een natuur bestemming.
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Aanvullende informatie:

Het aangeboden object wordt door de verkoper uitgeven 

op basis van erfpacht. In het kort houdt dit in dat de grond 

in eigendom blijft van de verkoper en dat deze gedurende 

30 jaar in gebruik wordt gegeven bij de koper, tegen beta-

ling van een vergoeding, geheten de canon. We kunnen dit 

wellicht duidelijk maken in een voorbeeld:

Voorbeeld: 

Ingeschreven bedrag (bieding) bijv: € 600.000,- k.k.

Grondquote 75% =                                  € 450.000,-

- minus depreciatie 25% =                  - € 112.500,- 

Bedrag t.b.v. heffing canon:                  € 337.500,-

Jaarlijkse canon 3,5% =                            € 11.812,50

Canonbedrag per maand =                          € 984,38

In dit rekenvoorbeeld dient voor de op het perceel aanwe-

zige opstallen bij de juridische eigendomsoverdracht een 

bedrag te worden voldaan van:

Ingeschreven bedrag (bieding) bijv: € 600.000,- k.k.

Opstallen 25% =                                       € 150.000,-

In bovenstaand rekenvoorbeeld heeft een geïnteresseerde 

een bod uitgebracht van € 600.000,- k.k. en is daarmee 

de hoogste bieder. Hij betaalt dan bij de juridische eigen-

domsoverdracht bij de notaris in één keer € 150.000,- en 

hier bovenop de verschuldigde overdrachtsbelasting en de 

notariskosten. Hiernaast betaalt hij gedurende 30 jaar een 

canon van € 984,38 per maand. 

Let op: deze canon is geïndexeerd en wordt dus ieder jaar 

zo nodig aangepast.

Zie ook de erfpachtsvoorwaarden en modelvesting erfpacht

- Natuurmonumenten acht de persoon van de erfpachter 

van belang, gezien het feit dat het onderhavige object gesi-

tueerd is in een kwetsbaar natuurgebied en gezien de door 

Natuurmonumenten behartigde belangen en haar publieke 

rol daarin. Voor Natuurmonumenten is van groot belang 

dat de betreffende woning en opstallen gebruikt worden 

met respect voor het natuurgebied met natuurwetenschap-

pelijk en/of landschappelijk en eventueel cultuurhistorische 

waarden, alsmede dat als gevolg van de verkoop aan een 

gegadigde ook overigens geen afbruik wordt gedaan aan 

de goede reputatie van Natuurmonumenten. Een ken-

nismakingsgesprek met de rentmeester gebouwen en de 

gebiedsmanager van het natuurgebied maakt onderdeel uit 

van de uitgifteprocedure, de makelaar is bij de gesprekken 

aanwezig en heeft een adviserende rol.

- Voorbehoud recht van gunning door Natuurmonumenten 

(n.a.v. gesprek).

- De voorwaarde uit de erfpachtovereenkomst Model BEP02 

NM van Vestiging Groene Erfpacht zoals vastgesteld op 14 

mei 2018 zijn van toepassing.

- Een informatiepakket met biedingsformulier en -voorwaar-

den is op te vragen via de makelaar. 

Overige informatie, waaronder de bijlagen zoals weergegeven 

op de laatste pagina van de brochure, zijn 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: Hierderweg 19 te Hulshorst
Gemeente:  Nunspeet
Sectie: G
Nummer: 381 en 382
Grootte: 24 are en 24 centiare
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Omgevingsfoto

Bronnen:
© Vereniging Natuurmonumenten
© dienst Kadaster en openbare registers, Apeldoorn
© Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK)

Lorem Ipsum

Kadastrale percelen

Globale ligging erfpacht Hierderweg 19
17-11-2021

Schematische weergave perceel
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Aanvullende bijlagen behorend bij deze brochure:

- 1b. Lijst van Zaken

- 1c. Meetrapport

- 1d. Energielabel

- 1e. Biedingsformulier

- 2a. Kaart erfpacht

- 2b. Kaart ontsluiting

- 2c. Kaart parkeren

- 3. Brochure erfpacht bij Natuurmonumenten

- 4. Akte vaststelling erfpachtvoorwaarden Model BEP02 NM 

Vestiging Groene Erfpacht d.d. 14-05-2018

- 5. Algemene inkoopvoorwaarden d.d. 22-08-2017

- 6. Model koopovereenkomst

- 7a. Rapportage verkennend bodemonderzoek en asbest 

onderzoek

- 7b. Vragenlijst bodemonderzoek bij verkoop grond

- 8. Onderhoudscontract IBA

- 9a. Overeenkomst huurtank

- 9b. Voorwaarden contract huurtank

Overige informatie, waaronder de voornoemde bijlagen, 

zijn via ons kantoor op te vragen.



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. 


