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TE KOOP
Vrijstaande woning met bedrijfsgebouwen

Hoge Valkseweg 3, WEKEROM

Vraagprijs 
€ 2.190.000,- k.k.

VRIJSTAANDE (bedrijfs)WONING met geschakelde 

bedrijfsgebouwen, recent gerealiseerd hoogwaardig 

BEDRIJFSGEBOUW gesitueerd op een ruim perceel en 

een perceel cultuurgrond. Dit geheel is gesitueerd in 

een buurtschap en gelegen aangrenzend aan een agra-

rische omgeving. Een woon-/werkcombinatie welke 

beschikt over een hoge mate aan privacy vanwege de 

afstand van het nieuw gebouwde bedrijfsgebouw en de 

bedrijfswoning. 

De vrijstaande woning beslaat een oppervlakte van circa 

160 m². De aan de woning geschakelde bedrijfshallen heb-

ben een oppervlakte van circa 210 m². 

Het bedrijfsgebouw beschikt over een bruto beschikbaar 

vloeroppervlakte van circa 970 m². Het agrarische perceel 

heeft een oppervlakte van circa 9.825 m².

De bedrijfsruimte aanpalend aan de woning zijn voorzien 

van 41 pv-panelen. Het dak van het bedrijfsgebouw zijn 

eveneens voorzien van 114 pv-panelen. 
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Objectinformatie

(bedrijfs) WONING

Vrijstaande woning met tuinhuis. In de origine woning zijn 

vijf slaapkamers aanwezig. Op de verdieping in aangren-

zende bedrijfsruimte en toegankelijk vanuit de woning zijn 

vier slaapkamers aangebracht. 

(geschakelde) BEDRIJFSGEBOUWEN

Direct aangrenzend aan de woning is een dubbel bedrijfs-

gebouw gesitueerd. Deze hallen zijn toegankelijk via een 

overheaddeur. Beschikbare bruto vloeroppervlakte circa 120 

m². Deze hallen hebben een muurplaathoogte van circa 3 

meter en een nokhoogte van circa 6 meter.   

BEDRIJFSGEBOUW (Hoge Valkseweg 3A)

Dit bedrijfsgebouw is gerealiseerd in 2020 en is gesitueerd 

op een toegekend perceel van circa 3.000 m². 

Bedrijfsgebouw met een beschikbare bruto vloeropper-

vlakte van circa 970 m². 

Beschikbare bruto vloeroppervlakten

Woning                                            circa 160 m²

Geschakelde bedrijfsruimten   circa 210 m²

Bedrijfshal met koel -/ vriesruimte     circa    850 m²

Winkel / kantoor                                       circa    120 m²

Cultuurgrond, perceeloppervlakte     circa 9.825 m²

Opleveringsniveau woning

- Cv-installatie met paneelradiatoren

- Landelijk gestijlde keuken (circa 26 m²)

- Woonkamer met gashaard (circa 30 m²)

- Slaapkamer (begane grond) 

- Badkamer met ligbad en douche (begane grond)

- Hand bedienbare rolluiken / screens

- Uitval zonneschermen

- 5 slaapkamers

- 4 slaapkamers (boven bedrijfsruimte)

Opleveringsniveau bedrijfscomplex

- Betonvloer (monoliet afgewerkt)

- Loopdeuren

- Vier elektrisch bedienbare overheaddeuren 

- Nokhoogte van circa 8,30 meter 

- Goothoogte circa 4,60 meter 

- Kozijnvoorzieningen 

- Toiletgroep 

- Kantine

- Verkoopruimte 

- Vries-/ en koelruimte  

- Snijruimte annex werkruimte

- Spoelruimte

- Food safe scheidingswanden

- Vloerverwarming 

- Klimaatbeheersing middels lucht warmtepomp 

- Vetafscheider

- LED verlichting

Kadastrale aanduiding 

Gemeente Ede, Sectie B, Nummers 5355 en 4931, perceel-

grootte (gezamenlijk) 14.848 m².

Verkoopcondities en / voorwaarden 

Vraagprijs

Bedrijfswoning met bedrijfsgebouwen 

€ 2.190.000,- kosten koper, excl. BTW

Cultuurgrond € 135.000,- kosten koper*

* cultuurgrond is niet separaat te koop

Aanvaarding 

In overleg.

Notariskeuze 

Door koper te bepalen.

Zekerheidsstelling

Bankgarantie / waarborgsom ter grootte van 10 % van de 

gerealiseerde koopsom, binnen 14 dagen na ondertekening 

koopakte.  

Alle informatie is geheel vrijblijvend en onder voorbehoud. 

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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Situering 2 - Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend.

Situering 1 - Aan deze weergave kunnen geen rechten worden 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) 45 54 00

bog@mnm.nl

Ermelo

Raadhuisplein 1  

3851 NT  Ermelo

(0341) 553 773

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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