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TE KOOP
Henriette van Heemstralaan 11

ERMELO

Vraagprijs € 750.000,- k.k.
Aanvaarding in overleg

“Uniek penthouse met bijna 190 m2 woonoppervlakte”

Op een prachtige locatie, in het fraaie wandelpark Parc 

Viventra, ligt op een vrije hoek in het complex deze zeer 

luxe afgewerkte maisonnette met maar liefst 4 slaapka-

mers en een eigen berging en parkeerplaats in de parkeer-

kelder. Parc Viventra ligt in de Veluwse bossen nabij de 

dorpen Ermelo en Putten.

Het ruime terras van het appartement ligt op het zuiden 

en biedt optimale gelegenheid om van de fraaie omge-

ving te genieten. De ligging in het bos aan de geurtuinen 

en de waterpartij garanderen zekerheid en comfortabel 

wonen midden in een natuurgebied.

Het kleinschalige appartementengebouw is gelegen aan 

een verkeersluwe laan met fiets- en wandelpaden door de 

uitgestrekte bossen en op fietsafstand van het centrum. 

Een lift, videofoon en voldoende parkeergelegenheid voor 

bezoekers ontbreken natuurlijk niet. Onder het gebouw 

met slechts zes appartementen bevindt zich de garage 

met eigen parkeerplek en grote berging.
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Kenmerken:

Bouwjaar: 2006

Woonoppervlakte: ca. 187 m²

Inhoud: ca. 598 m³

Energielabel: A

Indeling:

Begane grond 

Bellentableau voorzien van videofoon en postbussen. Lift

2e verdieping

Entree/hal met fraaie kastenwanden en meterkast.  Ruime 

toilet. De lichte woonkamer heeft een schuifpui naar het 

terras en een prachtig uitzicht. Erg praktisch is de bergkast 

op het terras voor het opruimen van stoelkussens etc. In 

het ontwerp is door de architect ook in de zijgevel een frans 

balkon meegenomen waardoor de woonkamer heerlijk 

licht is en vrij uitzicht heeft op de naastgelegen bosschage. 

De half open keuken is voorzien van een hoogwaardige 

U-vormige inrichting met inbouwapparatuur van Siemens 

en een natuurstenen blad. De naastgelegen bijkeuken biedt 

extra ruimte voor voorraad.

Uniek zijn de drie slaapkamers op deze woonlaag, allen 

voorzien van een frans balkon. 

De grootste slaapkamer heeft tevens toegang tot de luxe 

badkamer welke is voorzien van een inloopdouche, tweede 

toilet en een badmeubel met 2 wastafels.

Deze gehele verdieping is voorzien van een fraaie plavuizen-

vloer met vloerverwarming.

Een brede fraaie bordestrap leidt naar de verdieping met 

een zeer vierde slaapkamer welke door zijn formaat geschikt 

is voor velerlei activiteiten zoals een atelier, een werkruimte, 

een zitkamer maar ook als logeerkamer. Want op deze ver-

dieping bevindt zich de tweede badkamer, voorzien van een 

douchecabine en vaste wastafel.

 Op deze verdieping bevindt zich eveneens een ruime 

berging.

Bijzonderheden:

- 4 slaapkamers;

- Lichte woonkamer met plavuizenvloer met 

vloerverwarming;

- Moderne inbouwkeuken, onder andere voorzien van een 

inductiekookplaat, wasemkap, combi-magnetron, koelkast 

en vaatwasser;

- 2 lichte badkamers van alle gemakken voorzien;

-  Het complex is gelegen op een prachtige locatie in een 

park en het appartement is op de mooiste hoek van het 

complex gelegen.

- Een gezonde en actieve VvE;

- Servicekosten per maand: Appartement € 218,38 en par-

keerplaats € 41,40;

- Een eigen berging en parkeerplaats in de parkeerkelder.

Aanvaarding in overleg.

Vraagprijs € 750.000,- k.k.

Bent u geïnteresseerd in deze woning? 

Maak dan gerust een afspraak!

Wij nemen graag de tijd om deze woning aan u te laten zien: 

0341-553773

De brochure en alle overige informatie is tevens te downloa-

den op onze website.
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Eerste verdieping

Aan deze tekening zijn geen rechten te ontlenen.
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Tweede verdieping

Aan deze tekening zijn geen rechten te ontlenen.
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www.MNM.nl

blijft achter

gaat m
ee

ter overnam
e

n.v.t.

blijft achter

gaat m
ee

ter overnam
e

n.v.t.

Woning

Interieur

Verlichting, te weten:

- inbouwspots/dimmers  X

- opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers  X

- losse (hang)lampen        X

(Losse)kasten, legplanken, te weten:

- Slaapkamers      X

-         X

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:

- gordijnrails  X

- gordijnen    X

- overgordijnen    X

- vitrages        X

- rolgordijnen        X

- lamellen        X

- jaloezieën  X

- (losse) horren/rolhorren  X

- roljaloezieën        X

Vloerdecoratie, te weten:

- vloerbedekking        X

- parketvloer        X

- houten vloer(delen)        X

- laminaat  X

- plavuizen  X

(Voorzet) openhaard met toebehoren        X

Allesbrander        X

Houtkachel        X

(Gas)kachels        X

Designradiator(en)        X

Radiatorafwerking        X

Overig, te weten:

- spiegelwanden        X

- schilderij ophangsysteem        X

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten)        X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- kookplaat (inductie)  X

- (gas)fornuis        X

- afzuigkap  X

- magnetron        X

- oven        X

- combi-oven/combimagnetron  X

- koelkast  X

- vriezer        X

- koel-vriescombinatie        X

- vaatwasser  X

- Quooker        X

- koffiezetapparaat        X

- Losse koelkast    X

Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren:

- toilet  X

- toiletrolhouder  X

- toiletborstel(houder)  X

-  fontein        X

Badkamer met de volgende toebehoren:

- ligbad        X

- douche (cabine/scherm)  X

- stoomdouche (cabine)        X

- wastafel  X

- wastafelmeubel  X

- planchet        X

- toiletkast  X

- toilet  X

- toiletrolhouder  X

- toiletborstel(houder)  X

Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Schotel/antenne        X

Brievenbus  X

(Voordeur)bel  X

Alarminstallatie  X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie        X

Rookmelders  X

Screens/rolluiken  X

Zonnescherm        X

CV met toebehoren  X

(Klok)thermostaat  X

Warmwatervoorziening, te weten:

- via CV-installatie  X

- boiler        X

- close-in boiler        X

Mechanische ventilatie  X

Luchtbehandeling        X

Airconditioning met toebehoren (aantal: . . .)        X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting  X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat    X

Waterslot wasautomaat    X

Zonnepanelen        X

Tuin

Inrichting

Tuinaanleg/bestrating        X

Beplanting        X

Verlichting/installaties

Buitenverlichting  X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder        X

Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging        X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging        X

(Broei)kas        X

Overig

Overige tuin, te weten:

- (sier)hek        X

- vlaggenmast(houder)        X

Overig

Zijn er zaken die geen eigendom zijn 

van verkoper omdat er sprake is van een 

leasecontract. Zo ja, neemt verkoper de zaak mee 

of moet het betreffende contract worden 

overgenomen?        X
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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.



www.MNM.nl

Gratis waardebepaling

U bent zich aan het oriënteren op een andere woning. De 

huidige waarde van uw huidige woning is in dit geval zeer 

belangrijk.

Om inzicht te krijgen in de waarde van uw huidige woning, 

kan één van de makelaars van Midden Nederland Makelaars 

op uw verzoek een gratis en vrijblijvende waardebepaling 

van uw eigen woning afgeven. Wij verschaffen u inzicht in 

de marktwaarde van uw woning.

•  Een makelaar van ons kantoor bezoekt uw woning. 

•  Samen met de makelaar wordt de gehele woning opgeno-

men en beoordeeld. 

•  De makelaar taxeert de reële marktwaarde van uw woning. 

Tevens geeft hij uitleg over de in een later stadium even-

tueel te volgen verkoopprocedure. Alle aspecten hiervan 

worden even kort toegelicht. 

•  Na afloop van de waardebepaling ontvangt u schriftelijk 

een bevestiging van de getaxeerde waarde. 

•  De waardebepaling is geheel kosteloos en vrijblijvend.

Let op! Deze waardebepaling heeft geen rechtsgeldige waarde 

en ook kan niet gebruikt worden voor de aanvraag van een 

hypotheek. Het is voor u slechts een handvat zodat u alle 

informatie, nodig voor uw zoektocht naar uw droomhuis, voor 

handen heeft.

Wanneer u inzicht wilt in uw bestedingsruimte dan kunt 

u geheel vrijblijvend een afspraak maken met onze 

hypotheekadviseur.

Bel voor het maken van een afspraak naar: (0341) 55 37 73 

of mail uw gegevens naar www.MNM.nl, wij nemen contact 

met u op voor het maken van een vrijblijvende afspraak. 

Met vriendelijke groet,

Midden Nederland Makelaars

Raadhuisplein 1

Postbus: 1171

3851 NT Ermelo

(0341) 55 37 73

ermelo@mnm.nl
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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 34 00

barneveld@mnm.nl

Ermelo

Raadhuisplein 1  

3851 NT  Ermelo

(0341) 553 773

ermelo@mnm.nl

Midden Nederland Makelaars B.V.

Harderwijk

Kuipwal 41

3841 KP  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. 


