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Nieuwbouw 
3-kamerappartement

Gelegen in de nieuw-
bouwwijk Bloemendal in 
Barneveld

Kleinschalig complex

Inclusief sanitair en luxe 
leefkeuken



Gelijkvloers wonen in het groen, met ruimte 
voor comfort én buitenruimte!
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Een nieuwbouwappartement die klaar is om naar 
eigen wens af te werken!

Everhard Hazeleger ARMT
Assistent Makelaar



Indeling

NIEUWBOUW 3-KAMERAPPARTEMENT gelegen in de 
nieuwe woonwijk Bloemendal in Barneveld. Het appar-
tement is gelegen op de begane grond en beschikt over 
ca. 80 m² woonoppervlakte en een eigen terras. Bij het 
appartement behoort een eigen parkeerplek, separate 
berging en eigen zonnepanelen. Daarnaast beschikt het 
over keurig sanitair een luxe leefkeuken welke is voorzien 
van een granieten aanrechtblad, combi-oven, inductie-
kookplaat, afzuigkap, vaatwasser, koelkast en een aparte 
vriezer. Het geheel is voorzien van vloerverwarming.

Appartementsgebouw Dille omvat acht driekamerappar-
tementen, verdeeld over drie woonlagen. Het kleinscha-
lige complex wordt energiezuinig gebouwd en bewoond, 
waarbij materiaalkeuze, isolatiemaatregelen en moderne 
installaties samensmelten tot een heerlijke woonplek.

C. Lofstraat 42
3771 WG  Barneveld

80 m² n.v.t. 2 slaapkamers
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Plattegrond
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Plattegrond
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Situatie
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Wonen
Met zes vestigingen in de regio heeft Midden
Nederland Makelaars een prachtig netwerk

met heel veel woningzoekenden, 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


