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online presentatie van
dit object
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D

 
Wonen in een groenrijke 
omgeving, vrije ligging 
en weids uitzicht over de 
landerijen.

Bad- en slaapkamer op 
de begane grond.



Vraagprijs € 995.000,- k.k.
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Een echte buitenkans voor degene die genieten wil 
van privacy, de rust en de ruimte. Op deze locatie 
kunt u genieten van de vrije ligging met een weids 
uitzicht over de landerijen.
Wordt dit uw nieuwe woning?

Gijs Snoei
Makelaar/taxateur o.g.



Object en ligging
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Landelijk gelegen en omringd door weilanden vindt u deze 
VRIJSTAANDE WONING met aangebouwd achterhuis, 
CARPORT en ROYAAL BIJGEBOUW (185 m²). De badkamer 
en een slaapkamer bevinden zich op de begane grond. 
De rondom de woning gelegen tuin geeft u volop de gele-
genheid om te genieten van de gezonde buitenlucht. Op 
deze locatie kunt u wonen in een groenrijke omgeving!

 Voortuin



Omschrijving woonhuis
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De woning is gebouwd omstreeks 1975 en beschikt over 
maar liefst acht slaapkamers. Er is gedeeltelijk sprake 
van dak- en vloerisolatie, alsmede (grotendeels) dubbele 
beglazing. De badkamer, toilet en de bijkeuken zijn voor-
zien van vloerverwarming. De verwarming geschiedt door 
middel van een c.v.-installatie (Nefit, 2009). Daarnaast 
zijn er diverse gaskachels aanwezig.



Begane grond
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U komt de woning binnen in de hal die toegang geeft tot 
het toilet met fonteintje, de meterkast en een bergkast 
met de verdeler van de vloerverwarming. 



Begane grond

Aangrenzend is er de keuken. Het keukenblok is in een 
rechte opstelling  plaatst en beschikt over een 4-pits 
gasfornuis, afzuigkap, magnetron, vaatwasser en koel-
kast. De gaskachel geeft een gezellige en fijne warmte af, 
mede daardoor wordt het een fijne woonkeuken. 

Vanuit de keuken komt u in de lichte en ruime woonka-
mer, gesitueerd aan de voorzijde van de woning. Dankzij 
de meerdere raampartijen valt er veel daglicht naar 
binnen. Ook hier heeft u een heerlijk vrij uitzicht over de 
landerijen. De gashaard zorgt ervoor dat u op koude 
winterdagen hier goed kunt vertoeven.

Via de keuken bereikt u de werkkamer. De huidige bewo-
ners hebben deze kamer als kantoor ingericht, maar u 
kunt het zeker voor andere doeleinden gebruiken.
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Begane grond
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Woonkamer met gashaard

Kantoor



Begane grond
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 Bijkeuken



Begane grond

De hal/entree gaat over in een riante bijkeuken met 
geheel plavuizen vloer. De bijkeuken beschikt over een 
voorraadkast en een vaste kast met de aansluitingen van 
het witgoedapparatuur. Vanuit hier verkrijgt u toegang 
tot de badkamer, de slaapkamer en het achterhuis.

De keurige badkamer heeft een neutrale hedendaagse 
kleurstelling en is van alle gemakken voorzien. Zo 
vindt u hier een ligbad, wastafelmeubel met wastafel, 
spiegelkast, design radiator en een inloopdouche. De 
slaapkamer op de begane grond heeft een uitstekende 
maatvoering en beschikt over een vaste kastenopstelling.
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 Ruime slaapkamer



Eerste en tweede verdieping

De eerste verdieping boven het woonhuis is geheel 
voorzien van vloerbedekking en beschikt over vijf slaap-
kamers. Een aantal slaapkamers is voorzien van een 
Velux dakraam en een aantal slaapkamers beschikt over 
bergruimte achter het knieschot. Daarnaast vindt u op 
de overloop nog twee aparte bergkasten. In één van de 
kasten treft u de opstelling van de C.V.-ketel aan.

Een bergzolder, bereikbaar middels een vlizotrap via één 
van de slaapkamers en de overloop.

10

 Overloop met bergruimte



Eerste en tweede verdieping
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Achterhuis

Aan de achterzijde van de woning is het achterhuis gele-
gen. Deze ruimte is voorzien van een handmatig bedien-
bare roldeur, uitstortgootsteen, berging en elektra. Via 
een vaste trap komt u op de eerste verdieping boven het 
achterhuis terecht, waar u een kamer met keukenblok, 
Velux dakraam en bergruimte (achter knieschot) vindt.
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Bijgebouwen
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Bijgebouwen

Carport, waar u een tweetal auto’s kunt parkeren.

Voormalig agrarische opstallen, deze schuren dienen 
gedeeltelijk gesloopt te worden als gevolg van de func-
tiewijziging. Deze meters (1.026 m²) kunt u verkopen als 
zogenaamde sloopmeters.

Een gedeelte van de agrarische bijgebouwen (twee 
afdelingen van de voormalige varkensschuur) kan in tact 
blijven. Dit gedeelte is voorzien van een toilet en kachel 
en kan voor diverse doeleinden gebruikt worden.
Ook de carport en het achterhuis kunnen worden 
behouden.
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Aanvullende informatie

Nutsvoorzieningen:
Aangesloten op nutsvoorzieningen aardgas, waterleiding, 
elektra en riolering. Tevens beschikt het object over een 
glasvezelaansluiting.

Kadastrale informatie:
Gemeente Barneveld, sectie C, nummers 9946 en 9947, 
samen groot 7.860 m².
Verkoop van het perceel met minder grond is 
bespreekbaar.

Aanvullende informatie:
- Energielabel D.
- Eventueel met minder grond te koop.
 
Overige informatie is via ons kantoor op te vragen.
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Plattegrond begane grond

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.
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Plattegrond eerste verdieping

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

Bestemmingsplan
Volgens het nieuwe bestemmingsplan is de bestaande woning aangeduid als ‘kleine woning’, met een 
maximum inhoudsmaat van 578 m³. Deze inhoud kan eventueel worden vergroot met compensatie van 
sloopmeters.

Naast de sloop van (een gedeelte van) de voormalig agrarische opstallen geldt er een inrichtings- en beplan-
tingsplan voor de koper. Koper dient dit plan voor zijn rekening uit te voeren. Het plan is op te vragen bij de 
makelaars.

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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Energielabel

Energielabel woningen
Registratienummer
355509179

Datum registratie
03-03-2023

Geldig tot
24-02-2033

Status
Definitief

Deze woning
heeft energielabel D

Isolatie

1

2

3

4

5

6

Gevels

Gevelpanelen

Daken

Vloeren

Ramen

Buitendeuren

Installaties Hoofdsysteem
Verbetering
aanbevolen?

7

8

9

10

11

12

Verwarming

Warm water

Zonneboiler

Ventilatie

Koeling

Zonnepanelen

HR-107 ketel

Combiketel

Niet aanwezig

Natuurlijke ventilatie via ramen en/of roosters

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Deze woning wordt verwarmd via een aardgasaansluiting

Warmtebehoefte
in de wintermaanden

Laag Gemiddeld Hoog

Risico op hoge
binnentemperaturen
in de zomermaanden

Laag Hoog

Aandeel hernieuwbare
energie

0,0 %

Toelichtingen en aanbevelingen vindt u op pagina 2 en verder

Over deze woning

Adres

Puurveenseweg 4 01

3774PJ Kootwijkerbroek

BAG-ID: 0203010000382333

Detailaanduiding Bouwjaar 1975

Compactheid 2,39

Vloeroppervlakte 204 m²

Woningtype

Vrijstaande woning

Opnamedetails

Naam

M.H.M. Mulder

Examennummer

77171636

Certificaathouder

BuildingLabel B.V.

Inschrijfnummer

SKW.012311

KvK-nummer

39090359

Certificerende instelling

SKW Certificatie BV

Soort opname

Basisopname
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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

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:

- gordijnrails  X

- gordijnen  X

- vitrages  X

- rolgordijnen  X

- (losse) horren/rolhorren  X

Vloerdecoratie, te weten:

- vloerbedekking  X

- plavuizen  X

Gaskachels      X

Designradiator(en)  X

Overig, te weten:

- spiegelwanden  X

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten)  X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- (gas)fornuis  X

- afzuigkap  X

- magnetron  X

- combi-oven/combimagnetron  X

- koelkast  X

- koffiezetapparaat    X

- vaatwasser  X

Toilet met de volgende toebehoren:

- toilet  X

- toiletrolhouder    X

- toiletborstel(houder)    X

-  fontein  X

Badkamer met de volgende toebehoren:

- ligbad  X

- douche (cabine/scherm)  X

- wastafel  X

- wastafelmeubel  X

Brievenbus  X

(Voordeur)bel  X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie  X

Rookmelders  X

Screens  X

Zonwering buiten  X
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Warmwatervoorziening, te weten:

- via CV-installatie  X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting  X

Tuin

Tuinaanleg/bestrating  X

Beplanting  X

Buitenverlichting  X

Tuinhuis/buitenberging  X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging  X

Overig

Zijn er zaken die geen eigendom zijn van verkoper         X

omdat er sprake is van een leasecontract. Zo ja, 

neemt verkoper de zaak mee of moet het 

betreffende contract worden overgenomen?



Bezichtiging
Tijdens een vrijblijvende bezichtiging wordt u door de 
makelaar rondgeleid en geïnformeerd over de woning. 
Indien u naar aanleiding van een bezichtiging interesse 
in de woning heeft, kunt u per e-mail of telefonisch een 
bieding met eventuele voorwaarden bij de makelaar 
neerleggen. 

Een bieding bestaat uit:
•  De hoogte van het bod
•  Eventuele ontbindende voorwaarden voor het regelen
  van een financiering, het laten uitvoeren van een
  bouwkundige keuring of een andere voorwaarde
•  De opleverdatum

Mondelinge overeenstemming
Nadat verkoper en koper het eens zijn geworden over de 
koopsom en voorwaarden wordt door ons een koopover-
eenkomst opgesteld. Hierin worden de gemaakte afspra-
ken vastgelegd en onderstaande zaken worden onder 
andere in deze overeenkomst opgenomen. 

•  Er wordt door koper een bankgarantie/waarborgsom
  gesteld van 10% van de koopsom. 
•  Een particuliere koper heeft standaard 3 dagen
  bedenktijd vanaf het moment van het ter handstellen
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  van de door beide partijen getekende 
  koopovereenkomst. Eindigt de bedenktijd op een 
  feestdag of in een weekend, dan wordt de termijn 
  verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag. 
  Minimaal twee van de drie bedenkdagen moeten 
  werkdagen zijn.
•  De notaris waar de levering zal plaatsvinden
•  Alle baten, lasten en verschuldigde canons worden 

vanaf 
  de datum van overdracht door de notaris verrekend

Informatieplicht
De verkoper is verplicht de koper te informeren over alle 
omstandigheden die hem bekend zijn en waarvan hij in 
redelijkheid mag verwachten dat deze van belang zijn bij 
de besluitvorming van de koper. Deze informatie kunt u 
vinden in de vragenlijst die door de verkoper is ingevuld, 
maar ook in de lijst van zaken en eventueel in het eigen-
domsbewijs van de woning.

Onderzoeksplicht
De informatieplicht ontslaat de koper niet van een eigen 
onderzoeksplicht. Dit betekent dat de koper zelf onder-
zoek dient te doen (bv. raadplegen openbare registers, 
vergunningen). De koper kan zich niet beroepen op onbe-
kendheid met feiten die hij zelf had kunnen waarnemen.

Disclaimer
Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samenge-
steld. Midden Nederland B.V. aanvaardt geen aanspra-
kelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden en is 
niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen 
ontstaan uit het gebruik van gegevens. 

De plattegronden en kadastrale kaart in de brochure zijn 
ter indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ont-
leend. Maten dienen in het werk gecontroleerd te worden.

“Heeft u vragen over onze werkwijze? 
Neem gerust contact met ons op,
wij staan u graag te woord!”

Midden Nederland Makelaars
Agrarisch- en Landelijk Vastgoed



Gratis verkoopadvies 

Uw woning verkopen?
Vrijblijvend kennismaken 
We snappen dat u een goed gevoel wilt hebben bij de 
makelaar die uw huis verkoopt. Daarom komen we graag 
kennismaken. Daarbij geven wij u meteen een inschatting 
van de marktwaarde van uw huis. Ook leggen we uit hoe 
we dat zouden aanpakken: uw huis verkopen. U kunt na 
afloop rustig beslissen. 
Het eerste gesprek en de waardebepaling zijn vrijblijvend.

De beste presentatie van uw woning
Mogen we uw huis verkopen? Dan zetten we uw woning 
op alle mogelijke websites, social media en via mailings 
naar honderden woningzoekers die bij ons staan inge-
schreven. Met professionele foto’s, een woningvideo en 
3D-plattegrond krijgen potentiële kopers de juiste eerste 
indruk. Laat die bezichtigingen maar komen!

Uw huis verkopen met een slimme verkoopstrategie
Doordat we veel huizen verkopen in de regio, weten we 
als geen ander hoe u op dit moment de beste prijs voor 
uw woning krijgt. We stemmen vooraf met u de verkoop-
strategie af. Zetten we hoog in en mikken we op die ene 
koper? Of blijven we juist precies onder die psychologisch 
aantrekkelijke vraagprijs?  Wij adviseren, u bepaalt hoe 
we uw huis verkopen!
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We ontzorgen u tot aan de laatste handtekening
Na elke bezichtiging informeren we u snel over de indruk 
van de kijkers. Soms hebben we het eerste bod dan al 
op zak. We bespreken wat een slimme reactie is, waarna 
onze ervaren makelaars voor u het maximale uit de 
onderhandelingen halen. Qua verkoopprijs, verkoopcon-
dities én overdrachtstermijn. Is de verkoop rond? Dan 
blijven we er voor u en nemen we u zoveel mogelijk werk 
uit handen. Van het koopcontract tot de opleverinspectie 
en de begeleiding van de overdracht bij de notaris. 

Uw huis verkopen zonder zorgen, dat is ons 
werk!

Meeste transacties
Wij verkopen jaarlijks de meeste 
huizen in Midden-Nederland

Lokale marktkennis
Onze makelaars zijn ervaren en 
thuis in uw omgeving

Tevreden verkopers
Meer dan 200 tevreden 
verkopers bevelen ons aan



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

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.

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.


