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Zeer modern afge-
werkt luxe appart-
ment met maar liefst 3 
slaapkamers

Twee royale balkons met 
veel ruimte

Eigen parkeerplaats

Goede wegligging waar-
door je alle kanten op 
kan via de A1 en A30



Appartement in het kleinschalig complex 
‘’Marktstaete’’
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Zeer hoogwaardig en met oog voor detail afge-
werkt! Komt u dit met eigen ogen bezichtigen om 
het wauw-gevoel te ervaren?

Arie Harthoorn RMT
Beëdigd Makelaar/taxateur o.z.



Ligging

Uniek en zeer riant 4-KAMERAPPARTEMENT met twee 
royale balkons. Daarnaast beschikt het object over een 
berging en één parkeerplaats in de parkeergarage. Het 
appartement is gelegen op de 2e verdieping van een 
kleinschalig complex ‘’Marktstaete’’ welke is voorzien van 
een lift en intercominstallatie. In totaal zijn er 8 apparte-
menten aanwezig. 

Terwijl u het gemak ervaart van rust en ruimte, profiteert 
u optimaal van de centrale ligging in het gezellige dorps-
centrum met al haar voorzieningen zoals winkels, super-
markt, kerk, station en horeca. Maar ook een heerlijke 
wandeling naar het ‘’Schaffelaarse bos’’ of ‘’Oosterbos’’ 
behoort tot de mogelijkheden. Tevens is er een perfecte 
ontsluiting naar de rijkswegen A1 en de A30. 

Bouwjaar 2012.

Nieuwe Markt 7 E
3771 CB  Barneveld

183 m² VVE 315,92 3 slaapkamers
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 Heerlijk uitzicht!



 

 

 

INDELING APPARTEMENT 
Vanuit de entree/hal is er middels glazen schuifdeuren toegang tot de zeer riante leefruimte welke 
door middel van een draaibare roomdevider verdeeld is in een royale living en heerlijke 
woonkeuken. Het geheel is voorzien van veel daglichttoetreding dankzij de maar liefst 5 Franse 
balkons en de grote dubbele schuifpui naar het balkon aan de voorzijde welke 14 vierkante meter 
oppervlakte biedt. Tevens is het woongedeelte voorzien van een sfeervolle gashaard, een fraai 
notenhouten wandmeubel en is er toegang tot het tweede balkon (12 vierkante meter). De riante en 
moderne woonkeuken is uitgevoerd met zeer hoogwaardige keukenapparatuur (Gaggenau) wat 
bestaat uit een kookeiland met een 5-pits inductiekookplaat, afzuigkap, vaatwasmachine, spoelbak 
en ruime opberglades. De kastenwand beschikt over een koel-/vriescombinatie, oven, stoomoven 
met warmhoudlade en veel kastruimte. Om het geheel compleet te maken is er een separaat 
werkblad/koffiecorner met bijpassende spiegelkast, ook van het prachtige notenhout. Dit alles biedt 
een heerlijk vrij uitzicht over de Nieuwe Markt en richting het bruisende centrum van Barneveld. 
 
De royale hal is stijlvol afgewerkt met een prachtige wand van notenhout o.a. voorzien van een 
garderobenis en vaste kast. Ook biedt het toegang tot twee slaapkamers, beide met een vaste kast 
en deur naar het 2e balkon. De royale master bedroom beschikt over een zeer ruime vaste 
kastenwand. Tevens heeft de kamer twee Franse balkons en een loopdeur naar het 2e balkon. De 
moderne badkamer is bereikbaar via een designvolle schuifdeur en beschikt over een dubbele 
inloopdouche, wastafelmeubel met twee waskommen, wandtoilet en bidet. 
 
Ook geeft de hal toegang tot de bergruimte met de C.V.-installatie (Remeha 2013) en WTW-systeem, 
separaat modern toilet met fonteintje, meterkast en bergkast met aansluiting voor wasapparatuur. 
 
Het geheel beschikt over vloerverwarming met grotendeels een chique plavuizen marmerlook vloer. 
De slaapkamers zijn voorzien van keurige vloerbedekking. 
 
Het appartement heeft een erg hoog afwerkingsniveau! 
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Keuken 
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Woonkamer
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 Veel ruimte!



Hal 
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Slaapkamer
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2 Slaapkamers 
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Badkamer + toilet
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Plattegrond 
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Plattegrond
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Plattegrond  (parkeerplaats)
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blijft achter

blijft achter

gaat mee

gaat mee

ter overname

ter overname
n.v.t.

n.v.t.

Verlichting, te weten:

- Inbouwspots/dimmers  X

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers  X

- Losse (hang)lampen      X

- Scheidingswand annex TV meubel  X

- Nachtjasjes ouder slaapkamer  X

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:

- Gordijnrails  X

- Gordijnen  X

- Overgordijnen        X

- Vitrages        X

- Rolgordijnen  X

- Lamellen        X

- Jaloezieen        X

- (Losse) horren/rolhorren  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

Keukenblok (met bovenkasten)  X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- Kookplaat  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

Toilet met de volgende toebehoren:

- Toilet  X

- Toiletrolhouder  X

- Toiletborstel(houder)        X

- Fontein  X
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Badkamer met de volgende toebehoren:

- Ligbad        X

- Jacuzzi/whirlpool        X

- Douche (cabine/scherm)  X

- Stoomdouche (cabine)        X

- Wastafel  X

- Wastafelmeubel  X

- Planchet        X

- Toiletkast  X

- Toilet  X

- Toiletrolhouder  X

- Toiletborstel(houder)        X

- Bidet  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

- Waterontharder  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

Buitenverlichting  X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder        X

Tuinhuis/buitenberging        X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging        X

(Broei)kas        X

Overige tuin, te weten:

- (Sier)hek        X

- Vlaggenmast(houder)        X



Midden nederland HYPOTHeKen

Bij verhuizen komt veel kijken. Welke mogelijkheden zijn er 
bijvoorbeeld om uw huidige hypotheek mee te nemen?
Of is het beter om een nieuwe hypotheek af te sluiten,
om zo te profiteren van een lagere hypotheekrente?

De hypotheekadviseur van Midden Nederland Hypotheken 
kent de hypotheekvoorwaarden en weet welke oplossing 
het best is voor u. Hoeveel kunt u lenen? 
Wat worden de maandlasten? Wat komt er allemaal kijken 
bij de aankoop van een woning? Belangrijke vragen die u 
graag door een specialist beantwoord ziet voordat u een 
nieuwe woning koopt.

Onafhankelijk advies
Onze ervaren hypotheekadviseurs zijn specialisten op 
financieel gebied en geven klanten in de gehele regio 
uitstekend advies over hypotheken en daaraan gelieerde 
verzekeringen. Midden Nederland Hypotheken biedt u 
volop keuze uit tientallen hypotheekverstrekkers, waardoor 
u de hypotheek vindt die het beste bij u past. De kennis, de 
persoonlijke aandacht en het gedegen advies worden door 
onze klanten gewaardeerd op Advieskeuze.nl met een 9,8.

Kosteloos oriënteren
Een gesprek met één van onze hypotheekadviseurs 

kan plaatsvinden bij u thuis, bij ons op kantoor of via 
videobellen. Bij videobellen heeft u via een beveiligde 
omgeving via de computer, tablet of smartphone direct 
contact met Midden Nederland Hypotheken.

Onze ervaren hypotheek adviseurs kennen de markt als 
geen ander. Maak via telefoonnummer 0342-417375 een 
afspraak voor een gratis oriënterend hypotheekgesprek.

OverwaardeTip•
Ben je de eigenaar van een woning, dan is het 
verschil tussen de verkoopprijs en de huidige 
hypotheek de overwaarde. Meestal is dit geld nodig 
voor de aankoop van je nieuwe woning.

De overwaarde komt echter pas later beschikbaar 
nadat je woning is verkocht en overgedragen bij de 
notaris. Is je woning niet verkocht en overgedragen, 
dan zal er vaak ‘voorgefinancierd’ moeten worden. 
Dat kan door middel van een overbruggingskrediet. 
Je leeftijd speelt hierin geen rol!

Volop keuze uit meerdere
hypotheekverstrekkers,
zodat u altijd een lage 
hypotheekrente krijgt.
Bij Midden Nederland 
Hypotheken vindt u 
hypotheekadvies en het kopen 
van een woning onder één dak.
Dit voorkomt veel stress.
Persoonlijk advies en 
begeleiding door ervaren 
hypotheekadviseurs.

15



Wonen
Met zes vestigingen in de regio heeft Midden
Nederland Makelaars een prachtig netwerk
met heel veel woningzoekende, welke in ons 

bestand ingeschreven staan. Elke vestiging wordt 
bemand door professionele NVM makelaars.

Agrarisch
Agrarisch en landelijk vastgoed is een vakgebied 

dat gespecialiseerde 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. 

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van 
Rentmeesters en NVM Landelijk Vastgoed.

Bedrijfsonroerendgoed
Door de diepgaande kennis die 

onze bedrijfsmakelaars hebben worden ze 
veelvoudig ingeschakeld. Voor verkoop, verhuur 

en taxaties van winkels, kantoren, bedrijfspanden, 
bedrijfscomplexen en bouwgrond.

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.

Vestiging Barneveld
 barneveld@mnm.nl - 0342 423 400

Kampstraat 32, Barneveld

Vestiging Ermelo
ermelo@mnm.nl - 0341 553 773

Raadhuisplein 1, Ermelo

Vestiging Harderwijk
 harderwijk@mnm.nl - 0341 411 541

Kuipwal 41, Harderwijk

Vestiging Nijkerk
nijkerk@mnm.nl - 033 246 06 01

Oranjelaan 4, Nijkerk

Vestiging Putten
 putten@mnm.nl - 0341 354 011

Dorpsstraat 64/66, Putten

Vestiging Voorthuizen
voorthuizen@mnm.nl - 0342 472 072

Sportparkstraat 2, Voorthuizen


