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Slechts zelden komen ze voorbij, tussenwoningen gele-

gen in het buitengebied. Toch mogen wij u één van deze 

zeldzame exemplaren aanbieden, op een ruim perceel van 

355 m².

Deze sfeervolle eengezinswoning met gezellige veranda 

en garage/berging is gelegen in het buitengebied tussen 

Kootwijkerbroek en Harskamp. De dagelijkse voorzie-

ningen, zoals supermarkten en diverse scholen, zijn op 

slechts 10 minuten fietsafstand gelegen. 
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Omschrijving woonhuis:

Een verrassend ruime tussenwoning met charmante uitstra-

ling, met een slaap- en badkamer op de begane grond. Het 

woonhuis is gebouwd omstreeks 1953 en nadien geres-

taureerd. De woning is opgetrokken van steen (spouw)

muren en gedekt met bitumen/pannen en voorzien van 

dubbele beglazing. Recentelijk zijn de woonkamer en 

keuken voorzien van vloerverwarming en een PVC-vloer in 

neutrale kleurstelling. De 1e verdieping wordt vergroot met 

een nieuw te plaatsen kunststof dakkapel over de gehele 

breedte van de woning.

Indeling woonhuis:

Begane grond: via de entree aan de voorzijde komt u de 

woning binnen in de hal. Aansluitend is de ruime woon-

kamer met palletkachel. De grote raampartijen aan de 

voorzijde geven veel lichtinval. Aan de achterzijde van het 

woonhuis is de open keuken gelegen, welke is voorzien van 

een zwart keukenblok met diverse inbouwapparatuur (o.a. 

een koelkast, combi magnetron, vaatwasser, inductiekook-

plaat en afzuigkap).

De geheel betegelde badkamer, welke in 2020 is gereno-

veerd in neutrale kleurstelling, beschikt over een toilet, dub-

bel wasmeubel en douche. Aansluitend is er een praktische 

hal/bijkeuken met opstelling voor de wasmachine en droger, 

evenals de meterkast. Tevens is er op de begane grond 

een slaapkamer c.q. kantoorruimte aanwezig met vaste 

kastenwand.

1e verdieping: via de vaste trapopgang vanuit de hal komt 

u op de ruime overloop met dakkapel. Aangrenzend zijn er 

een drietal slaapkamers met dakramen, evenals een ruime 

bergruimte. Op de verdieping is een airco aanwezig welke 

zorgt voor een aangenaam woonklimaat. Ook staat hier de 

c.v.-opstelling (combiketel, 2013).

Bij de verkoop is inbegrepen een nieuw te plaatsen kunst-

stof dakkapel, welke zal worden gemonteerd over de gehele 

breedte aan de achterzijde van de woning. Deze dakkapel 

zorgt voor extra veel lichtinval en leefruimte, waardoor er 

de mogelijkheid ontstaat voor het creëren van een ruime 

vierde slaapkamer.
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Overige opstallen:

Veranda, welke is gesitueerd over de gehele breedte van de 

woning. De veranda is opgetrokken van hout en gedekt met 

bitumineuze dakbedekking. In de veranda zitten spots in 

het plafond.

Geschatte bruto vloeroppervlakte: ca. 26 m².

Garage/berging, opgetrokken van hout en gedekt met golf-

platen. De schuur beschikt over een betonvloer, overhead-

deur en elektravoorzieningen.

Geschatte bruto vloeroppervlakte: ca. 22 m².

Nutsvoorzieningen:

Aangesloten op de distributienetten van aardgas, elektra, 

waterleiding en riolering.

Kadastrale informatie:

Gemeente Garderen, sectie F, nummer 1552, groot 355 m².

Bestemmingsplan:

De bestemming is wonen.

Overige informatie is 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: Essenerweg 144-01 te Kootwijkerbroek
Gemeente: 
Sectie:
Nummer:
Grootte: _ are en _ centiare
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Begane grond

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



www.MNM.nl

1e verdieping

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.
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Werkwijze Midden Nederland Makelaars B.V.

Bezichtiging:

Tijdens een vrijblijvende bezichtiging wordt u zowel monde-

ling als schriftelijk door middel 

van een brochure, geïnformeerd over de woning. Indien u 

naar aanleiding van een bezichtiging interesse in de woning 

heeft, kunt u een bieding met eventuele voorwaarden bij 

de makelaar neerleggen. De makelaar behandelt biedingen 

op basis van tijdstip van binnenkomst van (een) concrete 

bieding(en).

De staat van onderhoud en beoordeling van de bouwkun-

dige staat geldt op basis van visuele waarnemingen gere-

lateerd aan de ouderdom van het object. Een uitgebreide 

bouwkundige opname valt nadrukkelijk buiten het kader 

van deze brochure. Dit behoort eventueel tot de onder-

zoeksplicht van de kandidaat-koper(s).

In het geval partijen in onderhandeling gaan en het eens 

worden over de koopsom, de opleveringsdatum en eventu-

ele andere voorwaarden, maakt de verkopend makelaar, in 

dit geval Midden Nederland Makelaars B.V., de koopovereen-

komst op. Hierin zijn onder andere de volgende clausules 

opgenomen:

Oplevering: 

De woning dient te worden opgeleverd in de staat waarin 

het zich bevond ten tijde van de bezichtiging, met alle 

zichtbare en onzichtbare gebreken en bijbehorende rech-

ten, heersende/ leidende erfdienstbaarheden, kwalitatieve 

rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen 

daarvan.

Waarborgsom: 

De koper dient, tot zekerheid voor verkoper van nakoming 

van de verplichtingen door koper uiterlijk binnen vier weken 

na het tot stand komen van de (mondelinge) koopovereen-

komst een waarborgsom te storten op de derden-rekening 

van de notaris, ter hoogte van 10% van de koopsom. In 

plaats van deze waarborgsom kan koper een onvoorwaar-

delijke afgegeven schriftelijke bankgarantie doen stellen van 

een in Nederland gevestigde bankinstelling.

Baten en lasten: 

Op het moment van eigendomsoverdracht bij de notaris 

komen alle baten en lasten, verschuldigde canons (indien 

van toepassing) voor rekening van koper. Alle lopende 

baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van het deel 

feitelijk gebruik van de onroerende zaakbelasting, worden 

door de notaris verrekend naar rato.

Ontbinding:

De termijn die wordt opgenomen voor eventuele over-

eengekomen ontbindende voorwaarden (bijvoorbeeld 

financiering) is in de regel twee weken na het sluiten van de 

mondelinge koopovereenkomst.

Notaris: 

Tenzij anders ver-/gemeld, kiest koper de notaris voor het 

passeren van de akte van levering.

Mocht u nog vragen hebben over onze werkwijze dan kunt 

u te allen tijde contact met ons opnemen.



Professionals in
Hypotheken

Het beste advies is een 
onafhankelijk advies

Kan ik het huis betalen?

Voordat u de onderhandelingen met de verkoper start, is het 

raadzaam eerst na te gaan wat uw financiële mogelijkheden 

zijn. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Midden Nederland 

Hypotheken geeft u vooraf een duidelijk beeld van uw budget, 

de verwachte lasten en alle bijkomende kosten waar u rekening 

mee moet houden. 

Een hypotheek afsluiten

Een hypotheek afsluiten kan rechtstreeks bij uw eigen bank. 

Maar de bank adviseert alleen de hypotheek die zij zelf aanbie-

den. En waarom zou u zich beperken tot slechts één aanbieder? 

Via Midden Nederland Hypotheken kunt u overal terecht!

Niet alleen de hypotheek

Wij zorgen er niet alleen voor dat u de beste hypotheek

krijgt, wij zorgen ook voor de verdere afwikkelingen. 

Zo onderhouden wij de contacten met de geldverstrekker, 

notaris, verzekeraar en makelaar. 

Kosteloos oriënteren

Het afsluiten van een hypotheek begint bij oriënteren. 

Bij Midden Nederland Hypotheken is het eerste gesprek gratis. 

In dit gesprek krijgt u inzicht in hoeveel u kunt lenen en wat 

u daarvoor moet betalen.

Direct een afspraak?

Een afspraak is snel gemaakt. Bel 0342-417 375 of ga naar 

www.middennederlandhypotheken.nl.

Midden Nederland Hypotheken is een onaf-

hankelijke hypotheekbemiddelaar. U heeft 

bij ons de keuze uit een groot assortiment 

van aanbieders. Onze hypotheekadviseurs geven 

u inzicht in de grote variatie van banken en verze-

keraars die er is en geven u advies over de hypotheek 

die het best bij uw persoonlijke situatie past.

Midden Nederland Hypotheken is een onderdeel van Midden Nederland Makelaars. Wij hebben diverse kantoren in de regio Midden Nederland 

waar hypotheken, makelaardij en verzekeringen gecombineerd worden. Hierdoor brengt u al uw zaken onder één dak!
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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 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. 


