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Stakenbergweg 202, Elspeet

De bossen van het Geldersch Landschap en Landgoed Stakenberg aan de voorkant als buren en de
weilanden van uzelf als ‘achterburen’. Dat treft u bij deze instapklare VRIJSTAANDE VILLA op een riant
perceel van 1,1 ha. Een heerlijke plek voor paardenliefhebbers, natuurliefhebbers en rustzoekers. Niet voor
niets is het meer regel dan uitzondering dat het wild in het voorgelegen weiland rustig aan het grazen is,
want u woont hier in de kern van de Veluwe. Een fantastische locatie, met de unieke combinatie van het
wijdse uitzicht over de landerijen en het beschutte van het bos vlakbij. Om het geheel nog completer te
maken; het gaat hier ook nog eens over een meer dan instapklare villa, welke in de afgelopen jaren naar een
hoog niveau afwerking is gebracht. Origineel gebouwd in 2000 en daarmee goed geïsoleerd. In de afgelopen
jaren is de villa gemoderniseerd en voorzien van een eigentijdse, neutrale en hoogwaardige afwerking. De
voormalige dubbele inpandige garage is omgebouwd tot een riant kantoor met pantry, maar kan ook
uitstekend dienst doen voor gelijkvloers wonen of een inpandig gastenverblijf/inwoning. Op de verdieping
zijn er maar liefst nog zes slaapkamers en een luxe badkamer. Om nog meer te genieten van het buitenleven
is de tuin in 2020 compleet opnieuw onder architectuur aangelegd met diverse prachtige borders en
terrassen. Tevens is toen een schitterend bijgebouw geplaatst, met daarin een heuse buitenkeuken met
tuinkamer en een berging. Een heerlijke plek, met prachtig uitzicht wat de zomeravonden nog langer maakt.
Een groot gedeelte van het perceel is momenteel agrarisch in gebruik als grasland en vergt daardoor
nauwelijks onderhoud. Groot voordeel is ook de onderhoudsarme en fraaie kunststof kozijnen en de grote
overstekken van de villa, wat het een voorname uitstraling geeft. Het sluit naadloos aan bij de prachtige en
luxe afwerking. Wilt u het in werkelijkheid bezichtigen? Bel dan snel ons kantoor voor een afspraak:
0341-217454 of kijk alvast op stakenbergweg202.nl

BOUWKUNDIGE INFORMATIE
De woning is op een degelijke wijze gebouwd in 2000, maar in de afgelopen jaren grondig gemoderniseerd.
Het geheel is opgetrokken in steen en is voorzien van spouwmuren. Er is sprake van volledige isolatie door
middel van dak-, muur- en vloerisolatie. De kozijnen zijn uitgevoerd in kunststof met dubbele beglazing
(HR). Het dak is bedekt middels dakpannen. Voor de verwarming en het warme water is er een cv-
combiketel. Energielabel B.

INDELING
Begane grond:
Binnenkomst in een prachtige brede hal met vide naar de verdieping. Links van de voordeur is in de
voormalige dubbele garage een prachtige kantoorruimte gecreëerd. Tevens is daar een aparte ruimte met
eigen achterentree en een pantry met inbouwkasten. Terug in de hal is er een garderobe, toegang naar de
kelder en een separaat toilet. Vervolgens een ruimte die thans in gebruik is als bibliotheek, maar ook als
kantoor, speel- of slaapkamer gebruikt kan worden. Middels prachtige stalen deuren bereikt u de
indrukwekkende woonkamer. Deze is verdeeld in een riante zitkamer aan de voorzijde, met centraal de
gashaard. Zowel de wanden als de plafonds zijn strak gestuukt, wat een prachtige combinatie vormt met de
vergrijsde eiken parketvloer. Middels eveneens een stalen deur is de woonkeuken gescheiden van de
zitkamer. Ook in de woonkeuken is niet bezuinigd op de ruimte en de afwerking, want daar past een grote
eethoek uitstekend in. De keuken is hoogwaardig afgewerkt met een luxe opstelling met alle denkbare
inbouwapparatuur (wijnkoeler, koelkast, vaatwasser, gas kookplaat, dubbele ovens en een Quooker). Wat
enorm praktisch is, is de aangrenzende gang met achterentree, witgoedruimte én een badkamer met
inloopdouche en wastafel.

Verdieping:
Ruime overloop met toegang naar alle zes slaapkamers, cv-ruimte en inbouwkast. Diverse slaapkamers
beschikken over inbouwkasten. Aan de voorzijde is de ruime ouderslaapkamer, waar eenvoudig de wand
tussen de naastgelegen slaapkamer doorgebroken kan worden voor een nog ruimere kamer met
bijvoorbeeld kleedruimte. Tenslotte is er nog een riante en luxe badkamer met ligbad, inloopdouche, toilet en



wastafel. Vanuit de overloop is er nog een vlizotrap naar een ruime bergzolder boven de woning.

Bijgebouw:
Een prachtig bijgebouw is in 2020 geplaatst, met een luxe uitstraling verdeeld in een ruime berging/schuur
(4.78 x 4.54) en een grote tuinkamer met buitenkeuken. Middels de glazen panelen is deze ruimte af te
sluiten is en met een houtkachel is het tevens goed te verwarmen. Een heerlijke ruime ‘veranda’/tuinkamer
(afmetingen ca. 9.57 x 4.54), met prachtig uitzicht.

Tuin:
Rondom de woning ligt een prachtige onder architectuur aangelegde tuin, met fraaie borders en diverse
terrassen. De ruime oprit biedt meer dan voldoende parkeergelegenheid. Links op het perceel is een gedeelte
tuin in gebruik als speelruimte, rechts naast en achter de woning is aangelegd als tuin. Dit gedeelte is ca.
3.000 m². De overige ca. 8.000 m² grond is agrarisch bestemd en is als grasland in gebruik. Het perceel
wordt nog door verkoper exact Kadastraal ingemeten en kan iets afwijken van de opgegeven meters. Er zal
geen verrekening plaatsvinden van eventuele meer-minder meters.

Kenmerken woning:
Perceeloppervlakte: ca. 11.000 m²
Inhoud woning: 1.012 m³
Woonoppervlakte: 257 m²
Overige inpandige ruimte: 20 m²
Gebouw gebonden buitenruimte: 6 m²
Bijgebouwen: 65 m²



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 1.195.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Villa, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2000

Specifiek Toegankelijk voor ouderen en toegankelijk voor
minder validen

Soort dak Samengesteld dak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 257 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 6 m2

Externe Bergruimte 22 m2

Overige inpandige ruimte 20 m2

Perceeloppervlakte 11000 m2

Inhoud 1012 m3

Indeling

Aantal kamers 9 (6 slaapkamers)
Aantal badkamers 2 badkamers en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen
1 douche, 1 wasmachineaansluiting, 2
wastafelmeubels, 1 inloopdouche, 1 ligbad, 1 toilet
en 1 wastafel

Aantal woonlagen 2 woonlagen, met een kelder en vliering

Voorzieningen Dakraam, mechanische ventilatie, natuurlijke
ventilatie en rookkanaal

Energie

Definitief energielabel B

Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, HR-glas, muurisolatie,
vloerisolatie en volledig geïsoleerd

Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit gas gestookt uit 2019, eigendom



Kadastrale gegevens

Nunspeet F 7494
Oppervlakte 2590 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Nunspeet F 7779
Oppervlakte 425 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Nunspeet F 7780
Oppervlakte 1525 m2

Omvang Deelperceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Nunspeet F 8101
Oppervlakte 6460 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Buiten bebouwde kom, in bosrijke omgeving,
landelijk gelegen en open ligging

Tuin Achtertuin, tuin rondom, voortuin en zijtuin

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)

Voorzieningen Voorzien van elektra, voorzien van verwarming en
voorzien van water

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Garage mogelijk
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Plattegrond
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Lijst van zaken











Vragenlijst























Kadastrale kaart




