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Grote raampartijen 

Houten veranda met 
lichtkoepel

Tal van natuurgebieden 
in de omgeving



“Wonen op een prachtige plek met het bos in 
de voortuin”
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Deze mooie jonge hoekwoning ligt op een schit-
terende locatie aan de bosrand en redelijk dicht bij 
het centrum. 
Met de heide om de hoek, en het Wolderwijd op 
fietsafstand is deze woning een gewilde plek voor 
velen. 

Ruben van Voorst
KRMT

 Vraagprijs: € 475.000,- K.K



Indeling

Een woning gelegen in een kleinschalige, jonge woonwijk 
genaamd “Klavertje Vier” te Ermelo-Oost . Een fijne buurt 
dicht bij het centrum van Ermelo. 
De woning is in 2012 naar de maatstaven van vandaag, 
zeer degelijk gebouwd. De mooie jaren ’30 stijl met grote 
raampartijen spreekt veel mensen enorm aan. De vele 
ramen zorgen voor veel licht door de gehele woning.
Een woning om zo te betrekken. 
Er zit een nette neutrale keuken in en er ligt een mooie 
lichte visgraatvloer over de gehele begane grond. Ook 
de tuin is flink opgeknapt. De mooie houten veranda met 
lichtkoepel aan de achterpui geeft de woning extra body. 
Het ruime perceel geeft veel vrijheid rondom de woning.

Klaverlaan 11
3852 XP  Ermelo

106 m² 209 m² 4 slaapkamers
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Begane grond:
Entree/hal met meterkast en trapopgang, toilet met 
fonteintje, woonkamer met trapkast en toegang naar de 
achtertuin met mooie veranda aan de woning, aan de 
voorzijde is de neutrale open keuken in lichte kleurstelling 
met donker blad gesitueerd. Deze keuken is onder andere 
voorzien van een 5 pit- kookplaat, afzuigkap, vaatwasser, 
combi-oven en koel-/vriescombinatie.

Persoonlijk onafhankelijk
hypotheekadvies? 

Kom langs bij
MNM Hypotheken!
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Eerste verdieping:
Overloop, 3 slaapkamers en een moderne badkamer in 
lichte kleurstelling met bad en dubbele wasmeubel en 
tweede toilet.

Tweede verdieping:
Royale zolder met extra slaapkamer voorzien van 
airco, opstelplaats voor de wasapparatuur en de 
c.v.-combiketel.
Aanvaarding in overleg.
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Bent u geïnteresseerd in 
deze woning?

Maak dan snel een 
afspraak!
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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

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
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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

- Wastafel  X

- Wastafelmeubel        X

- Planchet        X

- Toiletkast  X

- Toilet  X

- Toiletrolhouder  X

- Toiletborstel(houder)        X

Brievenbus        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

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

Overige tuin, te weten:

- (Sier)hek  X

- Vlaggenmast(houder)  X



Deze kaart is noordgericht. Aan dit uitreksel mogen geen maten worden ontleend.
De auteursrechten zijn voorbehouden aan de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers.

19



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


