
  

Harskamp  

Edeseweg 129 C 

 

• Recent gebouwde, moderne TWEE ONDER EEN KAP WONING  
• Vrijstaand bijgebouw voorzien van schuifdeur en 9 zonnepanelen  
• Op een mooie locatie in het buitengebied gelegen 
• Gelegen op fietsafstand van prachtige natuurgebieden  
• Slaapkamer en badkamer op de begane grond aanwezig 
• Het bijkopen van meer grond behoort tot de mogelijkheden  
• Perceeloppervlakte van maar liefst circa 1.200 m² 
• Inhoud circa 410 m³, woonoppervlakte circa 115 m² 
 

 Koopsom: 
€ 870.000,- v.o.n. 
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Indeling

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping
Voorts

Entree, meterkast, toilet, woonkeuken met openslaande
deuren naar de tuin, woonkamer, praktische bijkeuken,
slaapkamer met openslaande deuren naar de tuin, bad-
kamer.
Overloop, kast, twee slaapkamers, werkkamer en bad-
kamer.
Zolderberging, te bereiken via een vlizotrap.
Vrijstaand bijgebouw.

Afmetingen

Begane grond
Woonkeuken
Woonkamer

Bijkeuken
Slaapkamer

Badkamer
1e verdieping

Slaapkamer
Slaapkamer
Werkkamer

Badkamer
Voorts

Vrijstaand bijgebouw

3,67
4,07
2,12
3,00
2,15

2,99
2,99
2,83
2,83

7,50

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

4,73
5,54
3,27
4,53
2,14

2,70
2,70

1,60 / 2,30
1,60

6,00

Algemene gegevens

Bouwjaar
Inhoud

Woonoppervlakte
Kadastrale gegevens

2021 / 2022.
Circa 410 m³ .
Circa 115 m²
Gemeente Otterlo;
Sectie F;
Nummer 1799 gedeeltelijk, groot circa 1.200 m² (voorlo-
pige grens en grootte);
Nummer 1801, groot circa 49 m² (mandelig, voorlopige
grens en grootte).
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Voorzieningen

Aangesloten op
Elektra

Verwarming en warmwater
Isolatie

Elektra | Water | Riolering.
Volgens bouwbesluit.
Via de luchtwarmtepompunit met boilervoorraadvat.
Dak | Vloer | Muur | Isolerende beglazing.

Bijzonderheden

● Recent gebouwde twee onder een kap woning;
● De woning heeft een moderne uitstraling en is uitgebouwd;
● Op een mooie locatie in het buitengebied gelegen;
● Het vrijstaande bijgebouw is voorzien van een schuifdeur, loopdeur en 9 zonnepanelen;
● Woonkamer met openslaande deuren naar de tuin en een mooi uitzicht over de weilan-

den;
● Slaapkamer en badkamer op de begane grond aanwezig, levensloopbestendig;
● Er zijn kwalitatief hoogwaardige bouwmaterialen toegepast;
● De woning wordt opgeleverd zonder keuken en voor het sanitair is een stelpost opge-

nomen;
● Het bijkopen van meer grond behoort tot de mogelijkheden;
● Kortom: een unieke kans om in deze moderne woning, welke in het buitengebied is gele-

gen te wonen!

Bereikbaarheid

● Dorpscentrum van Harskamp op 5 minuten fietsafstand;
● Dorpscentrum van Wekerom op 2 minuten rijafstand;
● Oprit A1 Stroe op 10 minuten rijafstand;
● Bushalte Westenengerdijk en Harscamp op 3 minuten fietsafstand;
● Op fietsafstand van diverse natuurgebieden zoals Het Nationale Park De Hoge Veluwe,

Wekeromse zand en het Kootwijkerzand.

Aanvullende informatie

Het transport dient plaats te vinden bij Notariskantoor Dangremond gevestigd te Barneveld.
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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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Recent gebouwde twee onder een kap woning

De woning is uitgebouwd
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……….Vrijstaand bijgebouw

Het bijgebouw is voorzien van zonnepanelen
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Woonkamer met
openslaande deuren
en uitzicht over de

weilanden
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Bestemmingsplan Partiële herziening Agrarisch
Buitengebied Ede 2014, 1e ronde,

gemeente Ede
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Bestemmingsplan Veenstraat ongenummerd te
Lunteren en Edeseweg 129 te Harskamp,

gemeente Ede
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Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied Ede 2012,
gemeente Ede
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Informatie bij aankoop van een appartement of woning

Informatieplicht
De verkoper van de onroerende zaken heeft een informatieplicht. Dit wil zeggen dat de verkoper
verplicht is om belangrijke zaken, die hem bekend zijn, en voor u als koper van belang kunnen zijn,
aan u mee te delen.

Onderzoeksplicht
De hiervoor genoemde informatieplicht van de verkoper ontslaat koper niet van een eigen onder-
zoeksplicht. De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn
en kan zich nimmer beroepen op onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of
die kenbaar waren uit de openbare registers, de gemeente of die bekend zijn bij de administrateur
van een Vereniging van Eigenaars. Tevens is het van belang het bewijs van eigendom in te zien om
inzicht te krijgen in zaken als erfdienstbaarheden, kettingbedingen en kwalitatieve rechten en ver-
plichtingen. Desgewenst kan de koper zich laten begeleiden door een adviseur of een bouwkundige
bij de aankoop. Indien het object een appartementsrecht betreft, raden wij u aan, vóór de aankoop
contact op te nemen met de administrateur van de Vereniging van Eigenaars, teneinde een zo goed
mogelijk beeld te krijgen van de solvabiliteit van de vereniging.

Financiering | hypotheek
Het is verstandig alvorens u een bod uitbrengt op een woning, inzicht te hebben in de financiële
consequenties van uw eventuele aankoop, zodat u zich ook in de toekomst geen zorgen hoeft te
maken over de bekostiging van uw woning.

Na de bezichtiging
De verkoper heeft zijn woning voor u opengesteld om te bezichtigen en is uiteraard benieuwd naar
uw reactie. Wij stellen daarom een reactie van u op prijs, ook wanneer de woning niet aan uw wen-
sen voldoet.

Koopakte
Als de onderhandelingen zijn afgerond en er is overeenstemming bereikt, worden de afspraken tus-
sen verkoper en koper vastgelegd in een koopakte. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een koop-
akte vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vast-
goeddeskundigen NVM, VastgoedPRO, VBO Makelaar, de Consumentenbond en Vereniging Eigen
Huis.

Waarborgsom | bankgarantie
Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de kopende partij wordt door de kopende
partij een waarborgsom in handen van de notaris gestort ter grootte van 10% van de koopsom, dan
wel dient een schriftelijke onvoorwaardelijke bankgarantie te worden gesteld door een in Nederland
gevestigde bankinstelling.

Notaris
Ter keuze van de kopende partij tenzij anders in deze brochure aangegeven.

Brochure
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter
geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan
wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.


