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Op een schitterende locatie gelegen, nabij de bossen met 

vele uitrijmogelijkheden, staat dit luxueuze vrijstaande 

woonhuis met kleinschalige paardenhouderij. Naast de 

fraai afgewerkte woning biedt dit object een luxe schuur 

met inpandig gastenverblijf c.q. kantine, alsmede diverse 

voorzieningen zoals een paddock en buitenbak ten 

behoeve van de paardenhouderij.

Dit fraaie object brengt het landelijke wonen in een bos-

rijke omgeving en de liefde voor de paardensport samen. 

Bent u die paardenliefhebber die ook comfortabel wil 

wonen? Maak dan vrijblijvend een afspraak met ons voor 

een bezichtiging!
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Omschrijving woonhuis:

Deze goed uitgeruste woning is voorzien van alle gemak-

ken. Het woonhuis is oorspronkelijk gebouwd rond 1978 en 

recentelijk gerenoveerd, getrokken van steen en gedekt met 

pannen. Isolerende voorzieningen zoals vloer- en dakisolatie 

maar ook dubbele beglazing zijn aanwezig. Daarnaast zijn 

er een HR-Combi ketel (bouwjaar circa 2014) en 66 stuks 

zonnepanelen aanwezig. De begane grond is voorzien van 

vloerverwarming.

Indeling woonhuis:

Begane grond:entree, meterkast, toilet met fonteintje, 

slaapkamer met vaste kasten, woonkamer met haard, 

ruime woonkeuken met keukenopstelling voorzien van 

diverse inbouwapparatuur (o.a. een gaskomfoor, afzuigkap, 

vaatwasser, over/combi-magnetron), bijkeuken met vaste 

kasten, badkamer met toilet, ligbad, douche/sunshower en 

wasmeubel.

1e verdieping:overloop, drietal slaapkamers waarvan twee 

met vaste kasten en één met dakkapel, badkamer voorzien 

van douche en wasmeubel.

Overige opstallen:

Garage, aansluitend aan de woning is deze zeer ruime 

garage gerealiseerd met zolder. Hierin is o.a. een zadelkamer 

gesitueerd. Vanuit deze garage is de keurige paardenstalling 

te bereiken.

Paardenstalling, welke plaats biedt aan 7 ruime boxen en 

een wasplaats met warmwater (via boiler). De vloer en het 

dak zijn geïsoleerd en op de zolder is ruimte voor hooi-/

stro-opslag. 

Luxe schuur, welke u zeker gezien moet hebben! Deze 

schuur is gebouwd in 2014 en volledig geïsoleerd. Op de 

begane grond bevindt zich een tweetal garages c.q. voertui-

genopslag en een berging. Een afzonderlijke ingang geeft 

toegang tot een inpandig gastenverblijf c.q. kantine.

Indeling inpandige kantine:

Begane grond:hal met meterkast, badkamer voorzien van 

douche, toilet en wasmeubel, slaapkamer, trapopgang naar 

1e verdieping.

1e verdieping:ruime leefruimte met pantry voorzien van 

kookplaat en afzuigkap. Daarnaast is er een kantoorruimte 

aanwezig.

Hiernaast is er op het perceel nog aanwezig een loods, een 

stapmolen en tevens een paddock en buitenbak aanwezig 

(beide met eb en vloedbodem). De buitenbak is tevens voor-

zien van verlichting. Tenslotte bevindt zich op het terrein 

een luxe zomerverblijf/veranda, alsmede een tuinhuis. 

Het buitenterrein is verhard met klinkers en voorzien van 

hekwerk (ook automatisch hekwerk). Ook het bijgelegen 

grasland is voorzien van hekwerken.



www.MNM.nl

Nutsvoorzieningen:

Aangesloten op de distributienetten van gas, water en elek-

tra. Ook aangesloten op riolering en glas vezel.

Kadastrale informatie:

Gemeente Nijkerk, sectie D, nummers 620 en 621, samen 

groot 17.383 m².

Bestemmingsplaninformatie:

De bestemming is agrarisch.

Overige informatie is via ons kantoor op te vragen.

Hoewel deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samen-

gesteld, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Tevens 

is deze brochure niet uitputtend en wordt er geen enkele aan-

sprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid 

of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven 

oppervlakten zijn indicatief.
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Kadaster

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

Kadastrale gegevens: Nieuwe Voorthuizerweg 3a te Nijkerk
Gemeente:  Nijkerk
Sectie: D
Nummer: 620 en 621
Grootte:  17.383 m²



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) 42 09 66

barneveld@mnm.nl

Ermelo

Raadhuisplein 1  

3851 NT  Ermelo

(0341) 55 37 73

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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Follow us on Facebook

QR-code

Raadpleeg de mobiele QR-site voor 

meer informatie over deze woning. 


