
Bennekom
Margrietlaan 23

• Vrijstaande woning met aangebouwde, stenen garage / berging
• Lichte keuken en ruime woonkamer met openslaande deuren
• De woning beschikt over maar liefst 6 slaapkamers en een werkkamer
• Centraal gelegen in een fijne woonomgeving, op loopafstand van de bossen
• Zeer ruime oprit geschikt voor meerdere auto’s
• Perceeloppervlakte van maar liefst 424 m²
• Inhoud circa 675 m³, woonoppervlakte circa 207 m²

Huurprijs:
€ 1.450,- excl. per maand
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Indeling

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

3e verdieping
Voorts

Entree, hal, meterkast, garderobenis, werkkamer, han-
gend toilet met fontein, lichte keuken, trapkast, eetge-
deelte, ruime woonkamer met openslaande deuren en
zijlichten, bijkeuken voorzien van een lichtkoepel, wasta-
fel en aansluiting wasmachine/droger.
Overloop, ruime slaapkamer, slaapkamer, slaapkamer
met deur naar het balkon, neutrale badkamer.
Overloop voorzien van een wastafel, slaapkamer voor-
zien van een dakkapel, slaapkamer voorzien van een dak-
kapel, slaapkamer voorzien van dakramen.
Bergzolder, te bereiken middels een vlizotrap.
Garage/berging voorzien van een elektrische segment-
deur en lichtkoepel.

Afmetingen

Begane grond
Werkkamer

Lichte keuken
Eetgedeelte

Ruime woonkamer
Bijkeuken

1e verdieping
Ruime slaapkamer

Slaapkamer
Slaapkamer met balkon

Badkamer
2e verdieping

Slaapkamer met dakkapel

Slaapkamer met dakkapel
Slaapkamer met dakramen

Voorts
Garage / berging

4,21
4,59
3,55
6,08
3,83

7,15
2,66
6,80
2,71

2,23
2,19
4,75
5,00

5,35

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

3,05
2,35
2,80
4,37
2,32

3,39
2,47
3,60
2,01

3,63
2,46
3,10
3,00

4,99
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Algemene gegevens

Bouwjaar
Inhoud

Woonoppervlakte
Kadastrale gegevens

1975.
Circa 675 m³.
Circa 207 m².
Gemeente Bennekom;
Sectie E;
Nummer 7237;
Groot 424 m².

Voorzieningen

Aangesloten op

Elektra
Verwarming
Warmwater

Isolatie

Elektriciteit, gas- en waterleidingnet alsmede riolering.
Glasvezel.
10 groepen.
Centrale verwarming, Intergas Kompakt HR.
Via de combiketel.
Isolerende beglazing, dak- en vloerisolatie.

Bijzonderheden

● In een fijne woonomgeving gelegen vrijstaande woning met aangebouwde, stenen gara-
ge / berging voorzien van een elektrische segmentdeur en lichtkoepel;

● Ruime oprit geschikt voor meerdere auto’s;
● De praktische bijkeuken is voorzien van een wastafel en aansluiting voor de wasmachine

/ droger;
● De ruime woonkamer is voorzien van openslaande deuren met zijlichten welke toegang

bieden tot de tuin;
● De keuken is voorzien van een 4-pits keramische kookplaat, afzuigkap, vaatwasmachine,

spoelbak, koelkast en oven;
● De woning beschikt over zes slaapkamers en een werkkamer;
● De neutrale badkamer is voorzien van ligbad, wastafel, hangend toilet, inloopdouche,

design radiator, mechanische ventilatie en inbouwverlichting.
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Aanvullende informatie

● Huurperiode voor bepaalde tijd met een maximum van twee jaar.
● Meubilering: nee.
● Stoffering: ja.
● Glasvezelaanbieder: exclusief.
● Gas, water & elektra: exclusief.
● Waarborg: ja, éénmalig twee maanden.
● Huurtoets: ja.
● Aanvaarding: in overleg.
● Respecteren zondagsrust en luiden kerkklokken.
● Eigenaar toestemming om woning te betreden in verband met toezicht.
● Kennismakingsgesprek potentiele huurder en verantwoordelijke van de Christelijke Gere-

formeerde Kerk / huurcommissie.
● Huisdieren alleen met toestemming huurcommissie toegestaan.

Rozeboom B.V.

Anton Rozeboom | makelaar | taxateur | adviseur
Kierkamperweg 15 | 6721 TE Bennekom
0318 – 41 40 51 | info@rozeboom.nl | rozeboom.nl

Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 8.30 uur – 12.30 uur en 13.30 uur – 17.30 uur
zaterdag en ’s avonds: op afspraak
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vrijstaande woning met garage/berging ruime woonkamer

lichte keuken bijkeuken

garage / berging voorzien van een
elektrische segmentdeur

achtertuin
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tuin linkerzijde woning

ruime oprit voortuin

straatbeeld speelveldje nabij de woning
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hal lichte keuken

ruime woonkamer hangend toilet met fontein

werkkamer trapopgang naar de 1e verdieping
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overloop 1e verdieping slaapkamer

slaapkamer slaapkamer

neutrale badkamer neutrale badkamer
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overloop 2e verdieping voorzien van een
wastafel

slaapkamer voorzien van een dakkapel

slaapkamer voorzien van een dakkapel slaapkamer voorzien van een dakkapel

slaapkamer voorzien van een dakkapel slaapkamer voorzien van dakramen









Bestemmingsplan Bennekom-Oost,
gemeente Ede

1 3
2

1

2

3



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 7237

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Y, 25 februari 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=E&perceelnummer=7472&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=E&perceelnummer=6075&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=E&perceelnummer=7237&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=E&perceelnummer=5513&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=E&perceelnummer=6202&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=E&perceelnummer=7470&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=E&perceelnummer=6504&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=E&perceelnummer=7714&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=E&perceelnummer=11660&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=E&perceelnummer=11659&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=E&perceelnummer=7471&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=E&perceelnummer=7235&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=E&perceelnummer=5519&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=E&perceelnummer=6081&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=E&perceelnummer=7236&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
GianneVlastuinRozebo
Veelhoek
23
Margrietla
7237


