
GARDERENSEWEG 28, UDDEL

€ 485.000 k.k.

www.garderenseweg28.nl



Garderenseweg 28, Uddel

Op een markant punt in Uddel, staat deze UITGEBOUWDE VRIJSTAANDE WONING met GARAGE. U woont
hier op steenworpafstand van de voorzieningen van het op en top Veluwse dorp en tegelijk ook op
loopafstand van het prachtige buitengebied van de Kroondomeinen. In 1957 is deze woning door de lokale
aannemer gebouwd en door hem en zijn gezin altijd bewoond geweest. Door de jaren heen uitgebouwd
(1971 is de schuur aangebouwd en in 1978 de aanbouw) en goed onderhouden. Weliswaar zult u de woning
nog willen moderniseren, maar u zult zien dat er destijds degelijk gebouwd is. Het was een visitekaartje voor
de aannemer en dat straalt het nog steeds uit. Opvallend is de hoeveelheid ruimte gelijkvloers, wat met
name door de aanbouw en de inpandige schuur en garage is gerealiseerd. Er zijn daardoor veel
mogelijkheden voor gelijkvloers wonen of voor kantoor/praktijk aan huis. Boven de garage en schuur zijn er
namelijk twee slaapkamers, gelijkvloers is er een slaapkamer en op de verdieping boven de woning zijn er
vier slaapkamers met daarboven nog een ruime bergzolder. Het markante van de locatie komt tot
uitdrukking in een ruim perceel van 585 m² en doordat het op de hoek van de Garderenseweg en Uttilochweg
is gebouwd. Een levendig punt, maar waar u toch een heerlijke tuin rondom de woning heeft met veel
parkeergelegenheid op eigen terrein. Dorps wonen met toch ruimte “om de deur” kan hier werkelijkheid
worden! Voor meer informatie of het inplannen van een bezichtiging belt u ons kantoor op 0341-217454.
Bezoekt u ook alvast de website garderenseweg28.nl

BOUWKUNDIGE INFORMATIE
De woning is traditioneel gebouwd in 1957, geheel opgetrokken in steen en is voorzien van spouwmuren. De
kozijnen zijn uitgevoerd in hout met grotendeels enkele- en deels dubbele beglazing. Het dak is bedekt
middels dakpannen en bevat een asbestverdacht dakbeschot. Voor de verwarming en het warme water is er
een CV combi-ketel (Nefit Turbo HR). Energielabel G.

INDELING
Begane grond:
Bij binnenkomst via de entree aan de voorzijde komt u allereerst in een hal met daar de meterkast, trappartij
naar de verdieping en toegang tot de woonkamer. De woonkamer is gelegen aan de voorzijde en beschikt
over diverse raampartijen waardoor er veel lichtinval is. Centraal is een openhaardopstelling met schouw.
Aangrenzend is een ruime woonkeuken met een eenvoudige keukenopstelling en toegang tot de
(provisie)kelder. Vanuit de separate gang is er toegang tot de overige vertrekken op de begane grond. Hier
treft u een kantoorruimte/slaapkamer, het toilet en een bijkeuken. In de bijkeuken is de CV-installatie
opgesteld en is een doucheruimte ingericht. Tenslotte zijn inpandig de berging en garage te bereiken. Boven
deze twee ruimtes is er nog een vliering met daar twee separate kamers te vinden. Vanuit de schuur is er
namelijk een vaste trap naar de verdieping.

Verdieping:
Vanaf de overloop is er toegang tot alle vertrekken op de verdieping. Tevens is er middels een vlizotrap
toegang tot de riante bergzolder. Aan de voorzijde zijn twee slaapkamers gelegen waarvan er één de
toegang heeft tot een balkon. De twee overige slaapkamers zijn gelegen aan de voorzijde. Tenslotte vind u
op de verdieping nog de (eenvoudige) badkamer met een ligbad/douche, vaste wastafel en een toilet.

Tuin:
Rondom de woning is een fraaie en groene tuin aangelegd. Er is gebruik gemaakt van verschillende
beplantingen in allerlei soorten en maten, afgewisseld met een gazon. Achter de woning is ruimte voor een
terras waar u kunt genieten van de laatste avondzon. De oprit met voldoende parkeergelegenheid is
bereikbaar vanaf de naastgelegen Uttilochweg.

Kenmerken woning:
Perceeloppervlakte: ca. 585 m²



Inhoud woning: 706 m³
Woonoppervlakte: 131 m²
Overige inpandige ruimte: 78 m²
Gebouwgebonden buitenruimte: 2 m²



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 485.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1957
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 131 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 2 m2

Overige inpandige ruimte 78 m2

Perceeloppervlakte 585 m2

Inhoud 706 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (5 slaapkamers)
Aantal badkamers 2 badkamers en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 2 wastafels, 1 ligbad en 1 toilet
Aantal woonlagen 2 woonlagen

Voorzieningen Buitenzonwering, dakraam, natuurlijke ventilatie en
rookkanaal

Energie

Definitief energielabel G
Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit Turbo HR gas gestookt , eigendom

Kadastrale gegevens

Apeldoorn A 5854
Oppervlakte 585 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In bosrijke omgeving en in centrum
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd stenen berging (1)

Voorzieningen Met vliering, voorzien van elektra en voorzien van
verwarming

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen
Capaciteit 1 auto

Voorzieningen Met vliering, voorzien van elektra en voorzien van
verwarming

Garderenseweg 28
Uddel



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



Plattegrond





Kadastrale kaart



Meetverslag





Lijst van zaken













Vragenlijst






















