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€ 995.000 k.k.

www.elspeterbosweg130.nl



Elspeterbosweg 130, Vierhouten

GEZIEN DE GROTE BELANGSTELLING VOOR DEZE WONING IS HET INPLANNEN VAN NIEUWE
BEZICHTIGINGEN MOMENTEEL NIET MEER MOGELIJK. INDIEN U EEN E-MAIL STUURT MET DAARIN UW
CONTACTGEGEVENS ZULLEN WIJ U WEER BENADEREN INDIEN DE WONING ONVERHOOPT TOCH WEER
BESCHIKBAAR KOMT.

Als de Veluwe nog een hoofdstad zou moeten aanwijzen als visitekaartje van de Veluwe, dan zou dat
ongetwijfeld Vierhouten worden. Wat een schitterend stukje natuur, in het hart van de Veluwe, met een
geweldige afwisseling van bos, heide en weilanden. Aan de rand van Vierhouten staat deze prachtige
rietgedekte VRIJSTAANDE WONING op een perceel van 6.150 m². Het unieke is dat de plek deel uit maakt
van de schitterende natuur die rondom de woning te vinden, waarbij u rondom de woning heerlijk de privacy
heeft om te genieten van de rust en de natuur. Een open plek, met uitstekende zonligging en een in stijl
passende woning. Oorspronkelijk gebouwd in ca. 1966, maar de laatste jaren zeer grondig gemoderniseerd,
na-geïsoleerd en uitgebouwd. Ideaal is bijvoorbeeld dat u hier gelijkvloers kunt wonen en totaal maar liefst
179 m² woonoppervlakte heeft. Op de eerste verdieping zijn er nog drie slaapkamers, met een mogelijkheid
voor tweede badkamer. Doordat het de laatste jaren met zorg en aandacht onderhouden is, is het met recht
een instapklare woning te noemen. Het feit dat het energielabel B (en bijna label A) heeft, zegt al genoeg over
de goede na-isolatie van de woning. De charmante uitstraling met de rieten kap en roedeverdeling, maken
het in combinatie met de schitterende ligging tot een heerlijk ‘leefhuis’. Op het terrein staan diverse
eenvoudige, maar functionele bijgebouwen, waaronder ook een oud buiten zwembad. Deze dient vernieuwd
te worden, maar het feit dat de basis er al is, geeft al mogelijkheden. Een terrein wat omgeven is door groen,
waardoor privacy gewaarborgd is. Wilt u meer ontdekken van de Veluwe, dan wandelt u vanuit het perceel zo
het de uitgestrekte heidevelden op. Tegelijk kenmerkt Vierhouten zich ook als een culinair dorp, met veel
horecagelegenheden die zeer aan te bevelen zijn. Naast de horeca is er ook nog een supermarkt, maar ook
een goede verbinding naar de buurdorpen, waaronder Nunspeet. Een plek die tekort wordt gedaan om te
beschrijven, maar die u ervaren moet. Van harte welkom voor een bezichtiging. Bel ons kantoor voor het
maken van een afspraak en bezoekt u ook alvast de website elspeterbosweg130.nl

BOUWKUNDIGE INFORMATIE
De woning is traditioneel gebouwd in 1966, geheel opgetrokken in steen en is voorzien van na-geisoleerde
spouwmuren. De kozijnen zijn uitgevoerd in hout met grotendeels dubbele beglazing en deels enkel glas. Het
geïsoleerde dak is bedekt met riet. Voor de verwarming en het warme water is er een CV combi-ketel.
Energielabel B.

INDELING
Begane grond:
Centrale gang met garderobe en toegang naar alle vertrekken. Allereerst een ruim toilet en vervolgens een
praktische bijkeuken. Daar treft u de aansluitingen voor de wasapparatuur, een aanrecht met spoelbak en
inbouwkasten. Vervolgens komt u in de indrukwekkende L-vormige woonkamer. Uw oog wordt direct naar
de diepe achtertuin getrokken door de grote raampartijen met roedeverdeling. De aanbouw met de
charmante raampartijen geven sfeer en licht in de woonkamer, met tegelijk een fantastisch uitzicht over de
achtertuin. De woonkamer is strak afgewerkt met lichte en strak gestuukte wanden en plafonds, houten
vloer en openslaande deuren naar de tuin. Aan de rechterzijde van de woonkamer is de woning ook
uitgebouwd, met daarin de open keuken. Een luxe en ook neutrale keuken, met alle denkbare
inbouwapparatuur als koelkast met vriesvak, oven, fornuis en vaatwasser. Aan de voorzijde van de woning
treft u vervolgens de riante ouderslaapkamer, die voorheen uit twee slaapkamers bestond. Een heerlijk ruime
kamer met inloopkasten. Tenslotte is er nog de nette en ruime badkamer met ligbad, inloopdouche, wastafel
en toilet.

Verdieping:



Overloop, met totaal drie slaapkamers. Tevens is er nog een ruimte met daarin de aansluitingen voor een
tweede badkamer, die daar eenvoudig gerealiseerd kan worden.

Bijgebouwen:
Naast de woning staat er een houten carport, afmetingen ca. 13.80 x 3.70.

Bijgebouw in gebruik als schuur, opgetrokken in hout en voorzien van abc-golfplaten dakbedekking.
Afmetingen ca. 9.80 x 4.60.

Tuinschuur: ca. 2.80 x 2.90.

Tuin:
Achter de woning is er een riant terras aangelegd. Verder is de tuin zoveel mogelijk onderhoudsvriendelijk
aangelegd met een groot gazon, omzoomd door groenblijvende beplanting, waaronder fraaie rododendrons
en beukenhagen.

Kenmerken woning:
Perceeloppervlakte: ca. 6.150 m²
Inhoud woning: 653 m³
Woonoppervlakte: 179 m²
Overige inpandige ruimte: 0 m²
Gebouwgebonden buitenruimte: 0 m²
Externe bergruimte: 60 m²



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 995.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Villa, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1950
Soort dak Zadeldak bedekt met riet

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 179 m2

Externe Bergruimte 60 m2

Perceeloppervlakte 6150 m2

Inhoud 653 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen
Voorzieningen Natuurlijke ventilatie en zwembad

Energie

Definitief energielabel B
Isolatie Dakisolatie, grotendeels dubbelglas en muurisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel gas gestookt , eigendom

Kadastrale gegevens

Nunspeet E 1624
Oppervlakte 6150 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan bosrand, aan rustige weg, in bosrijke omgeving,
landelijk gelegen, open ligging en vrij uitzicht

Tuin Achtertuin, tuin rondom, voortuin en zijtuin

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (2)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein

Garage

Soort garage Carport

Elspeterbosweg 130
Vierhouten



 

 





 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

  

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Plattegrond







Lijst van zaken
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