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ERMELO

Vraagprijs € 415.000,- k.k.
Aanvaarding in overleg

Zeer royale eengezinswoning met garage en carport 

aan waterpartij!

Een heerlijke plek om te wonen en te genieten! Een werke-

lijk unieke locatie voor Ermelo. Deze ruime tussenwoning 

met garage en carport is gelegen in een kindvriendelijke 

woonomgeving. De achtertuin biedt zoveel rust en vrij-

heid, en wat dacht u ervan om vanuit de eigen tuin een 

avondje te vissen!

En dan hebben we het nog niets eens gehad over het 

weidse zicht op het buitengebied.

Deze tussenwoning heeft een woonoppervlak van 136 m². 

Een heerlijke ruimte met genoeg mogelijkheden om de 

woning aan te passen naar jouw wensen!

Kenmerken:

Bouwjaar: 1987

Woonoppervlakte: ca. 136 m²

Inhoud: ca. 508 m³

Perceeloppervlakte: 244 m²

Energielabel: C
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Indeling:

Begane grond:

Hal/entree voorzien van een toilet met fonteintje. Vanuit 

de hal kom je in de lichte woonkamer van bijna 7 meter 

breed, welke is gesitueerd aan de achterzijde van de 

woning. Aan de voorkant van de woning bevindt zich de 

keuken, uitgevoerd in lichte kleurstelling en voorzien van 

inbouwapparatuur.

Vanuit de hal is tevens de garage bereikbaar.

Eerste verdieping:

Hier bevinden zich naast de zeer royale overloop nog drie 

ruime slaapkamers, waarvan 2 in de dakkapel De zeer riante 

badkamer is uitgevoerd in lichte kleurstelling, voorzien van 

een ligbad, dubbele wastafel, toilet en inloopdouche.

Tweede verdieping:

Overloop en een vierde slaapkamer met een dakkapel.

Bijzonderheden:

- 4 slaapkamers;

- Woonkamer: Brede, tuingerichte woonkamer;

- Keuken: uitgevoerd in lichte kleurstelling en voorzien 

van gaskookplaat, afzuigkap, oven, magnetron, koel-/

vriescombinatie;

- Badkamer: uitgevoerd in een lichte kleurstelling voorzien 

van een ligbad, dubbele wastafel, toilet en inloopdouche;

- Gelegen in een kindvriendelijke woonomgeving;

- Uitstekend onderhouden.

- Voorzien van een garage en carport;

Aanvaarding in overleg.

Vraagprijs € 415.000,-

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.

Ermelo

Ermelo is een geliefde plaats om te wonen en dat is geen 

wonder. Hier vindt u niet alleen de aangename sfeer van een 

dorp, maar ook veel eigentijdse voorzieningen. Het gezel-

lige centrum herbergt een ruime keuze aan winkels, van de 

bekende grote ketens tot verrassende speciaalzaakjes. Er 

zijn leuke cafés, terrasjes en restaurants en iedere dinsdag 

ochtend is het markt. Ook aan ander voorzieningen ont-

breekt het niet in Ermelo. Er zijn bijvoorbeeld volop sport- 

en andere verenigingen en meerdere scholen voor basis- en 

voortgezet onderwijs. Het unieke van Ermelo is dat het met 

de voetjes aan het water ligt, “Het Wolderwijd”, en met de 

rug tegen de uitgestrekte Veluwse bossen.

Daarom zijn er volop watersport mogelijkheden en kan 

men in de bossen heerlijk mountainbiken of wandelen. Ten 

zuidoosten van Ermelo ligt de Ermelosche Heide, een 343 ha 

groot terrein, dat grotendeels in gebruik is als natuurterrein 

en beschikbaar is voor dagrecreatie. Het terrein wordt door-

kruist door fiets-, wandel- en ruiterpaden. De heide wordt 

begraasd door een eigen schaapskudde. Door de aanwezig-

heid van zowel een treinstation als de ligging nabij de A-28 

is Ermelo vanuit alle windstreken uitstekend bereikbaar.
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Begane grond

Aan deze tekening zijn geen rechten te ontlenen.
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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.



Kadaster
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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.
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Verlichting, te weten:

- Inbouwspots/dimmers        X

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers    X

- Losse (hang)lampen    X

- TL buis garage - zolderoverloop  X

- Buitenlamp voordeur  X

Losse kasten, legplanken, te weten: 

- Legplanken in trapkast en overloopkast  X

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:

- Gordijnrails  X

- Gordijnen        X

- Overgordijnen  X

- Vitrages        X

- Rolgordijnen  X

- Lamellen  X

- Jaloezieen  X

- (Losse) horren/rolhorren  X

- Rolhordeur naar tuin achterzijde  X

Vloerdecoratie, te weten:

- Vloerbedekking  X

- Parketvloer  X

- Houten vloer(delen)        X

- Laminaat

- Plavuizen  X

(Voorzet) openhaard met toebehoren        X

Allesbrander        X

Houtkachel        X

(Gas)kachels        X

Designradiator(en)        X

Radiatorafwerking        X

Overig, te weten:

- Spiegelwanden badkamer  X

- Schilderij ophangsysteem        X

- Elektrisch kacheltje badkamer  X

Keukenblok (met bovenkasten)  X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- Kookplaat (gas)  X

- (Gas) fornuis        X

- Afzuigkap  X

- Magnetron  X

- Oven  X

- Combi-oven/combimagnetron        X

- Koelkast        X

- Vriezer        X

- Koel-vriescombinatie  X

- Vaatwasser

- Quooker

- Koffiezetapparaat        X

Toilet met de volgende toebehoren:

- Toilet  X

- Toiletrolhouder  X

- Toiletborstel(houder)    X

- Fontein  X

Badkamer met de volgende toebehoren:

- Ligbad  X

- Jacuzzi/whirlpool        X

- Douche (cabine/scherm)  X

- Stoomdouche (cabine)        X

- Wastafels (2x)  X

- Wastafelmeubel        X

- Planchet        X

- Toiletkast  X

- Toilet  X

- Toiletrolhouder  X

- Toiletborstel(houder)        X

Sauna met toebehoren        X

Schotel/antenne        X

Brievenbus        X

Kluis        X

(Voordeur)bel  X

Alarminstallatie        X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie  X

Rookmelders  X

(Klok)thermostaat  X

Airconditioning        X

Warmwatervoorziening, te weten:

- CV-installatie  X

- Boiler        X

- Geiser        X

Screens        X

Rolluiken        X

Zonwering buiten        X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting    X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat  X

Waterslot wasautomaat    X

Zonnepanelen        X

Oplaadpunt elektrische auto        X

Tuinaanleg/bestrating  X

Beplanting  X

Beeldjes en keramiek ballen    X

Buitenverlichting voordeur en carport  X

Tijd- of schemerschakelaar carport  X

Tuinhuis/buitenberging        X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging        X

(Broei)kas        X

Overige tuin, te weten:

- (Sier)hek        X

- Vlaggenmast(houder)        X
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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. 


