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Scan en bekijk ook de
online presentatie van
deze woning

Lange Haeg 76
Ermelo

B

 
Praktische garage en 
inpandige berging

Uitgebouwde 
woonkamer

Rustige ligging met veel 
groen



Deze ruim uitgebouwde hoekwoning heeft ver-
rassend veel te bieden!
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Zo is er een praktische garage, maar ook nog een 
inpandige berging. Doordat je de berging ook 
kunt gebruiken om spullen op te bergen kun je de 
garage voor diverse andere doeleinde gebruiken. 
Een lekkere klusschuur of misschien om de oude 
old timer in te zetten. De keuze is reuze!

Ruben van Voorst
KRMT

 Vraagprijs: € 415.000,- k.k.



Indeling

Er is voldoende ruimte om meerdere auto’s op eigen ter-
rein te kunnen parkeren en daarnaast beschikt de woning 
over een ruime achtertuin om heerlijk te kunnen genieten 
van de zon en de rustige omgeving. De ligging is ideaal, 
er is altijd ergens een zon, maar ook altijd ergens een 
schaduwplekje.
 
Door de ruime uitbouw is er veel leefruimte ontstaan. 
Qua inrichting zijn er diverse mogelijkheden. Er is in ieder 
geval voldoende ruime voor een royale bank, mocht die 
wens er zijn. De uitbouw is dus echt een meerwaarde voor 
de woning. Met de drie slaapkamers op de 1e verdieping 
en nog een vierde slaapkamer op de 2e verdieping, is het 
een volwaardige gezinswoning.
 
De woning ligt erg mooi. Je hebt veel vrijheid en privacy 
in de achtertuin. Hier Je kun je met recht genieten van het 
kenmerkende, groene karakter wat Ermelo heeft.
 

Lange Haeg 76
3853 EJ  Ermelo

 123 m² 243 m² 4 slaapkamers
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Begane grond:
Entree/hal met toegang tot de inpandige berging. Toilet 
en de trapopgang naar de eerste verdieping en toegang 
tot woonkamer. Aan de voorzijde van de woning bevindt 
zich de keuken met diverse inbouw apparatuur. Aan de 
achterzijde bevindt zich de ruim uitgebouwde woonkamer 
met schuifpui die toegang geeft tot de groene tuin. Via 
buiten is de aangebouwde garage bereikbaar.
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 Lichte woonkamer



Begane grond
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Heerlijk relaxen op de bank! Voldoende ruimte voor de eettafel!
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Eerste verdieping:
Hier bevinden zich naast de overloop nog 3 slaapkamers 
en een badkamer die voorzien is van een wastafel, dou-
checabine en een tweede toilet.

Bijzonderheden:
- 4 slaapkamers;
- Uitgebouwde woonkamer;
- Eigen oprit en ruime garage;
- Rustige ligging met veel groen
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Bent u geïnteresseerd in 
deze woning?

Maak dan gerust een 
afspraak!



10



11



12



Tweede verdieping:
Voorzolder met opstelling voor de wasmachine, droger, 
en de opstelling voor de CV-ketel. Extra 4e slaapka-
mer, welke is voorzien van twee dakkapellen, waardoor 
het mogelijk is om een extra slaapkamer te creëren. 
Daarnaast is er voldoende bergruimte onder de schuine 
kanten. 

Persoonlijk onafhankelijk
hypotheekadvies? 

Kom langs bij
MNM Hypotheken!
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Tuin
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Tuin
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blijft achter

blijft achter

gaat mee

gaat mee

ter overname

ter overname
n.v.t.

n.v.t.

Woning

Interieur

Verlichting, te weten:

- inbouwspots/dimmers        X

- opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers  X

- losse (hang)lampen  X

- 3x lamp in slaapkamer

- 1x in badkamer, 3x op zolder

(Losse)kasten, legplanken, te weten:  X

- Vijf kast (schuif) deuren

- 4x stellingkasten

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:

- gordijnrails  X

- gordijnen  X

- overgordijnen  X

- vitrages  X

- rolgordijnen        X

- lamellen  X

- jaloezieën  X

- (losse) horren/rolhorren        X

Vloerdecoratie, te weten:

- vloerbedekking  X

- houten vloer(delen)  X

- plavuizen  X

- Zeil op toilet  X

(Gas)kachels        X

Designradiator(en)        X

Radiatorafwerking  X

Overig, te weten:

- “Schuifdeuren” op zolder  X

- Werkblad zolder  X

- Planken trapkast  X

- 3-hoek schappen  X

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten)  X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- kookplaat  X

- afzuigkap  X

- magnetron        X

- oven        X

- combi-oven/combimagnetron        X

- koelkast  X

- vriezer  X

- vaatwasser        X

- Quooker        X

- koffiezetapparaat    X

- Close-in boiler  X
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Toilet met de volgende toebehoren:

- toilet  X

- toiletrolhouder        X

- toiletborstel(houder)    X

-  fontein  X

Badkamer met de volgende toebehoren:

- douche (cabine/scherm)  X

- wastafel  X

- wastafelmeubel        X

- planchet        X

- toiletkast  X

- toilet  X

- toiletrolhouder        X

- toiletborstel(houder)    X

Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Brievenbus        X

(Voordeur)bel  X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie  X

Rookmelders  X

Screens/rolluiken        X

CV met toebehoren  X

Warmwatervoorziening, te weten:

- via CV-installatie        X

- boiler        X

- close-in boiler        X

Mechanische ventilatie  X

Luchtbehandeling        X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting  X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat  X

Waterslot wasautomaat    X

Tuin

Tuinaanleg/bestrating  X

Beplanting  X

Losse planten gaan mee    X

Verlichting/installaties

Buitenverlichting  X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder  X

Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging        X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging        X

- 2 keukenkastjes in de schuur  X

Overig

Overige tuin, te weten:

- (sier)hek        X

- vlaggenmast(houder)  X

- Schuttingen  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.
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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

Daarom kiezen voor
Midden Nederland Makelaars ●


