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TE KOOP
Kienderkamp 7

HARDERWIJK

Vraagprijs € 550.000,- k.k.
Aanvaarding in overleg

Fraai gelegen aan de rand van de wijk “Frankrijk” mogen 

wij u dit mooie en unieke object aanbieden!. Deze woning 

ligt op een mooi perceel van 418m² en heeft ruim 216m² 

woonoppervlakte. De woning is aan de rand van de woon-

wijk “Frankrijk” gesitueerd, waardoor u vrijwel direct kunt 

genieten van het fraaie buitengebied richting het dorp 

Hierden.

De woning heeft een royale woonkamer met uitzicht 

op de tuin. Op de begane grond bevind zich een mooie 

werkkamer/slaapkamer. Een ideale plek voor de thuiswer-

ker. Ook de ruime inpandige garage is echt een pluspunt. 

Daarnaast is er boven volop ruimte. De ouder slaapkamer 

biedt veel mogelijkheden en de overige kamers hebben 

door de schuine kap een speels karakter. Met de drie 

slaapkamers op de eerste verdieping en de mogelijkheid 

om op zolder nog een extra slaapkamer te realiseren is er 

ruimte genoeg.
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Indeling

Begane grond:

Via het portaal met voordeur bereikt u de hal met toilet en 

trapopgang, ook komt u langs de praktische provisiekelder. 

Aansluitend vind u de woonkeuken met verzorgde keu-

keninrichting. De woonkamer is zeer royaal te noemen en 

heeft de beschikking over openslaande deuren naar de tuin 

en een fraaie haard. Dit woongedeelte heeft een inpandige 

garage met wateraansluiting (voor tuinberegening) en een 

achter entree met toegang tot de gezellige tuin.

Eerste verdieping:

Via de trap komt u op de royale overloop met toegang tot 

een drietal slaapkamers. De ouder slaapkamer heeft een 

inpandig balkon en een vaste kast. De andere twee slaap-

kamers hebben een speelse indeling. De badkamer heeft 

een ligbad, toilet, dubbele wastafel en een douchehoek. 

Bijzonder praktisch is ook de aparte wasruimte op deze 

etage waar de wasmachine en de droger kunnen worden 

opgesteld.

Tweede verdieping:

Via de vaste trap bereikt grote zolder waar u nog één of 

meerdere slaapkamers kunt realiseren. Daarnaast is op deze 

verdieping de c.v.-installatie opgesteld.

Bijzonderheden:

- 4 slaapkamers (5 mogelijk);

- Vrij gelegen woning;

- Ruim 216m² woonoppervlakte;

- Ruime inpandige garage met vliering;

- Eigen oprit.

Harderwijk/Hierden

Alles wat Harderwijk te bieden heeft is binnen handbereik. 

Je kunt sporten en recreëren naar hartenlust. Aan het water 

of in het bos? Het kan allebei. Daarnaast heeft het een gezel-

lige, historisch centrum. Hier is het gezellig shoppen in de 

pittoreske straatjes met oude geveltjes, terrassen en een 

nog groeiend gevarieerd winkelaanbod. Er zijn tal van leuke 

koffieadresjes en restaurants, waarvan twee zelfs met een 

Michelin-ster. Verder is het op zonnige dagen goed toeven 

op een van de vele terrassen op de Boulevard of de sfeer-

volle stadspleinen. In Harderwijk is altijd wel wat te beleven.

In Hierden kun je genieten van de ruime opgezette omge-

ving met veel weilanden en groen om je heen.

Vakantie, de bossen van de Veluwe, het water van 

Wolderwijd en Veluwemeer, paling, dolfijnen….Harderwijk 

roept bij veel mensen herinneringen op. Oudere genera-

ties zien weer de beelden voor zich van houten zeilbotters 

waarmee de vissers op de Zuiderzee paling verschalkten. 

Jongere generaties kennen Harderwijk van zijn jachthavens 

en de schitterende surfmogelijkheden op de uitgestrekte 

maar veilig ondiepe Randmeren. Tot uit Duitsland komen 

surfers, zomer en winter. Toerisme is een belangrijk kenmerk 

van Harderwijk. U vindt er het Dolfinarium met ongeveer 

een miljoen bezoekers per seizoen en de palingvissers en 

–rokers. En dan is er nog de sfeervolle oude binnenstad: 

bezoek er het Stadsmuseum Harderwijk, ga op ontdek-

kingsreis met de Stadsgidsen tijdens een van de dagelijkse 

rondleidingen. Maak eens een rondvaart of neem een kijkje 

in molen De Hoop.
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Begane grond

Aan deze tekening worden geen rechten ontleend
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Eerste verdieping

Aan deze tekening worden geen rechten ontleend
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Tweede verdieping

Aan deze tekening worden geen rechten ontleend
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Kelder

Aan deze tekening worden geen rechten ontleend



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. 


