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Uddelerveen 46, Uddel

Als landelijk wonen een vereiste is, dan kunt u niet om deze VRIJSTAANDE WONING heen. Op een fraai
perceel van 1.680 m², staat deze in 2002 gebouwde woning met vrijstaande GARAGE. Voor de woning ligt
een (eigen) weiland, maar daarachter nog veel meer ‘groen’ waar u dus vanuit de woonkamer over wegkijkt.
Landelijker wonen wordt het eigenlijk niet, want de woning is gelegen in het prachtige buitengebied van
Uddel. Het Veluwemassief ligt hier aan uw voeten en wandelend vanuit het perceel geniet u hier dagelijks
van de prachtige vergezichten. Het landschap wisselt hier af met weilanden, bos en heide, terwijl u toch op
korte afstand van het dorp woont. Uddel heeft een levendig dorpscentrum, met ambachtelijke winkels als
slagers, een bakker en een supermarkt. Wilt u de stad in, dan is Apeldoorn of Harderwijk binnen 15 minuten
bereikbaar. De woning zelf is degelijk en onderhoudsarm gebouwd, met o.a. kunststof kozijnen met dubbele
beglazing, goede isolatie en 10 zonnepanelen. Daarmee zijn uw maandlasten beperkt en heeft het een
energielabel A/B. Daarnaast heeft de woning een verzorgd en eigentijds afwerkingsniveau, met o.a. een
recente keuken (2020). De meerwaarde van deze woning is verder dat het alle voorzieningen voor
gelijkvloers wonen heeft, met een slaapkamer en badkamer gelijkvloers. Daarnaast zijn er op de verdieping
nog vier slaapkamers en een tweede badkamer. Achter de woning ligt een heerlijke besloten tuin voorzien
van een sproei-installatie, met een veranda, vijver en een vrijstaande stenen garage. Deze is in spouw
gebouwd en voorzien van een praktische zolder. Aan de achterzijde van het perceel is tevens een inrit met
ontsluiting, maar ook aan de voorzijde is het perceel goed toegankelijk. Voor de woning ligt een grote weide,
waardoor het ideaal is voor het houden van kleinvee bij huis. Daar is in 2018 dan ook nog een mooie schuil-
/inloopstal voor gebouwd. Kortom; een echt landelijke plek, waar u geniet van het buitenleven in een
praktische en eigentijdse woning. Voor het maken van een afspraak bent u dan ook van harte uitgenodigd
om daarvoor via ons kantoor een afspraak te maken.

BOUWKUNDIGE INFORMATIE
De woning is gebouwd in 2002 volgens de traditionele bouwmethode. Het geheel is opgetrokken in steen en
is voorzien van spouwmuren. Zowel de begane grond als de verdiepingsvloeren zijn uitgevoerd in beton. De
woning is volledig geïsoleerd (dak, muur, vloer) en heeft kunststof kozijnen met dubbele beglazing. Er zijn 10
zonnepanelen (2018 geplaatst) aanwezig. Voor de verwarming en het warm water is er een cv-combiketel
(bouwjaar 2016). Energielabel A/B.

INDELING
Begane grond:
Entree, ruime hal met toegang tot alle vertrekken en een toilet. Aan de voorzijde van de woning is de ruime
en lichte woonkamer, met tevens een erker aan de voorzijde. Die erker is niet voor niets, zo wordt nog meer
de aandacht naar het landelijke uitzicht getrokken. Of beter gezegd, het buitenleven wordt naar binnen
getrokken, want zo geniet u ook binnen dagelijks van het mooie plekje. Vervolgens is er de nette en
eigentijdse keuken, welke in 2020 nog geplaatst is. Deze beschikt over een luxe hoekopstelling met o.a.
vaatwasser, koelkast, combi-oven, inductie kookplaat en een Quooker. Grenzend aan de keuken is de
praktische bijkeuken met een achterentree, ingebouwde kasten, aansluitingen voor de wasapparatuur en de
cv-ketel. Vanuit de centrale hal is er vervolgens toegang naar de provisiekelder (ca. 11 m²) onder de woning,
een ideale aanvulling op de keuken en bijkeuken. Tenslotte is er aan de achterzijde een ruime
ouderslaapkamer met aangrenzend een eigen badkamer met een inloopdouche, wastafel en toilet.

Eerste verdieping:
Ruime overloop met vide. Totaal zijn er vier slaapkamers, twee aan de achterzijde, waarvan één in gebruik is
als kleedkamer. De andere twee slaapkamers zijn aan de voorzijde. Alle vier de slaapkamers hebben achter
de knieschotten nog veel bergruimte. De badkamer is aan de zijkant van de woning gesitueerd en door
middel van een dakkapel is er extra ruimte gecreëerd. Er zijn dan ook een ligbad, douche, wastafel en een
toilet te vinden. Vanuit de overloop is er nog een vlizotrap naar een bevloerde bergzolder boven de woning.



Bijgebouwen:
Garage:
Deze garage is opgetrokken in steen en voorzien van spouwmuren en dakpannen als dakbedekking.
Gelijkvloers ca. 6.40 x 4.00. Aangebouwde overkapping: ca. 4.70 x 3.00

Veranda/tuinhuis
Achter op het perceel is er nog een houten bijgebouw met een plat dak. Ingedeeld in een berging met
veranda. Bouwjaar 2016. Afmetingen berging: ca. 2.75 x 1.90 + veranda: ca. 3.15 x 3.15

Schuil-/inloopstal:
Naast de woning staat er nog een houten stal, gebouwd in 2018, opgetrokken in hout en voorzien van
dakpannen als dakbedekking. Afmetingen stal ca. 2.25 x 2.25 en overkapping: 3.00 x 2.50

Kenmerken woning:
Perceeloppervlakte: ca. 1.680m²
Inhoud woning: 537 m³
Woonoppervlakte: 137 m²
Overige inpandige ruimte: 18 m²
Externe bergruimte: 79 m²



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 649.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2002

Specifiek Toegankelijk voor ouderen en toegankelijk voor
minder validen

Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 137 m2

Externe Bergruimte 79 m2

Overige inpandige ruimte 18 m2

Perceeloppervlakte 1680 m2

Inhoud 537 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (5 slaapkamers)
Aantal badkamers 2 badkamers en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 2 toiletten, 2 wastafels, 1 douche en
1 ligbad

Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder

Voorzieningen Buitenzonwering, natuurlijke ventilatie en
zonnepanelen

Energie

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

Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Nefit Trendline gas gestookt uit 2016,
eigendom



Kadastrale gegevens

Apeldoorn A 6581
Oppervlakte 1480 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Apeldoorn A 6573
Oppervlakte 185 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Apeldoorn A 7786
Oppervlakte 15 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving, open ligging
en vrij uitzicht

Tuin Achtertuin, tuin rondom, voortuin en zijtuin

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Vrijstaande stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra

Uddelerveen 46
Uddel





 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  

 



 

 

 

 



 

 

 



Plattegrond











Meetverslag





Lijst van zaken











Vragenlijst





















Kadastrale kaart




