Ede
Beukenlaan 5
• Karakteristiek, sfeervol, jaren ’30 WOON- KANTOORPAND
• De bestemming dienstverlening biedt ruime gebruiksmogelijkheden:
wonen, kantoor, detailhandel, praktijkruimte en dienstverlenend bedrijf
• Mogelijkheden waarbij je wonen en werken kan combineren
• Mooi perceel van 452 m² in het groen gelegen
• Centrale ligging t.o.v. het centrum en Station Ede-Wageningen
• Voorzieningen voor woning zijn aanwezig, thans gebruikt als kantoor
• Het object heeft een groot bouwblok wat diverse mogelijkheden biedt
• Inhoud circa 385 m³, woonoppervlakte circa 103 m²

Vraagprijs:
€ 695.000,- k.k.
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Indeling
Onderverdieping Kelder, meterkast.
Begane grond Entree, hal, toilet met fontein, keuken met inbouwapparatuur, voorkamer voorzien van een erker en schouw,
achterkamer met openslaande deuren, serre.
Verdieping Overloop, cv ruimte, drie ruime slaapkamers met dakkapel, badkamer, dakterras.

Afmetingen
Onderverdieping
Kelder
Begane grond
Toilet
Keuken
Voorkamer
Erker
Achterkamer
Serre
Verdieping
Slaapkamer
Slaapkamer
Slaapkamer
Badkamer
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Algemene gegevens
Bouwjaar
Inhoud
Woonoppervlakte
Tuinligging
Kadastrale gegevens

1929.
Circa 385 m³.
Circa 103 m².
Rondom.
Gemeente Ede;
Sectie K;
Nummer 16537;
Groot 452 m².

Voorzieningen
Aangesloten op
Elektra
Verwarming en warmwater
Isolatie

Electra | Gas | Water | Riolering.
10 groepen, krachtgroep.
Via de combiketel, Nefit TopLine (2010).
Isolerende beglazing | Dak | Vloer.
De glas-in-lood ramen zijn in dubbel glas geplaatst.
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Bijzonderheden
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Karakteristiek, sfeervol, jaren ’30 woon- kantoorpand;
Mooi perceel van 452 m² in het groen gelegen;
Parkeren op eigen terrein;
Centrale ligging ten opzichte van het centrum en Station Ede-Wageningen, naast het
Zwartelaantje;
Voorzieningen voor woning zijn aanwezig, thans in gebruik als kantoor;
Het object heeft een groot bouwblok wat diverse mogelijkheden biedt;
Karakteristieke elementen zoals originele schouw, en-suite deuren, glas-in-lood ramen,
paneeldeuren en een prachtige granitovloer in de hal;
De keuken is voorzien van een spoelbak, 4-pits gaskookplaat, afzuigkap (schouw), koelkast en combi oven;
De badkamer is voorzien van een wastafel, hangend toilet en inloopdouche;
Een mooi object met mogelijkheden waarbij je wonen en werken kan combineren!

Overige opstallen
● Vrijstaande schuur, afmetingen circa 2,78 x 2,80.
Halfsteens metselwerk en pannendakbedekking.
Aangesloten op water en elektra.
Voorzien van een bergzolder, spoelbak, extra groepenkast met 3 groepen en krachtstroom.
● Carport, afmetingen circa 4,86 x 2,90.
Wanden van hout, dakpanplaten van staal.

Bestemming
Het object valt onder het bestemmingsplan Reparatie Actualisatie Kernen van de gemeente
Ede. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de raad van de gemeente Ede op 28 november 2013. De bestemming dienstverlening biedt ruime gebruiksmogelijkheden: dienstverlenend bedrijf, wonen, kantoor / praktijkruimte op de begane grond en detailhandel op de
begane grond. Voor de regels en toelichting zie www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bereikbaarheid
● Het centrum van Ede op 6 minuten loopafstand;
● Station Ede-Wageningen op 3 minuten fietsafstand;
● Oprit A12 op 7 minuten rijafstand.
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Aanvullende informatie
Het transport dient plaats te vinden bij een notaris welke is gevestigd in de regio.

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

Ede – Beukenlaan 5

Jaren ’30 woon- kantoorpand

Karakteristieke elementen
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In het groen gelegen
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Naast het
Zwartelaantje
Parkeren op eigen
terrein
Centrale ligging
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Voorkamer met erker en achterkamer

Keuken met inbouwapparatuur
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Karakteristieke
elementen zoals
paneeldeuren en
glas-in-lood ramen
Ruime slaapkamers op
de verdieping
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De bestemming dienstverlening biedt ruime gebruiksmogelijkheden
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Artikel 4 Dienstverlening
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor de 'Dienstverlening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. dienstverlenende bedrijven en dienstverlenende instellingen;
b. kantoor en/of praktijkruimten, uitsluitend op de begane grond;
c. detailhandel, uitsluitend op de begane grond, en uitsluitend beperkt tot de volgende
activiteiten: kapper; reisbureau; kleding/textielreinigingsbedrijf; apotheken; galerie;
hakkenbar/sleutelbar;
d. wonen;
e. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' zijn tevens kantoor- en/of praktijkruimten toegestaan
op de verdiepingen;
f. ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom' voor behoud van monumentale bomen;
g. wegen en paden;
h. tuinen, erven en verhardingen;
i. parkeervoorzieningen;
j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
k. groenvoorzieningen.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd.
b. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij anders is aangegeven op de verbeelding.
c. De voorgevel moet worden gesitueerd in de voorgevelrooilijn of op een afstand van niet
meer dan 2 m daarachter.
d. De goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan is aangegeven op de
verbeelding.
e. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven op de verbeelding.
4.2.2 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken aan/bij de woning gelden de volgende regels:
a. Bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van ten minste 3 m achter de voorgevellijn
van het hoofdgebouw te worden gebouwd.
b. Het bebouwingspercentage van het gedeelte van de gronden gelegen achter de
achtergevelrooilijn van het hoofdgebouw mag maximaal 50% bedragen tot een maximum
gezamenlijke oppervlakte van 50 m².
c. Voor zover de oppervlakte van de strook grond achter de achtergevelrooilijn van het
hoofdgebouw meer bedraagt dan 200 m² mag de onder b geregelde gezamenlijke oppervlakte
worden vermeerderd met 10% van deze overmaat tot in totaal maximaal 90 m².
d. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
e. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.
4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien
verstande dat de bouwhoogte voor erf - en terreinafscheidingen vóór de voorgevellijn niet meer
mag bedragen dan 1 m.
b. De bouwhoogte van lichtmasten en vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen
dan 3m.

Kadastrale kaart

Uw referentie: 16537

Deze kaart is noordgericht
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Schaal 1: 500

Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Ede
K
16537

Bebouwing
Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 5 januari 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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.

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 onderzoeksplicht. 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 verplichtingen. 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 wensen voldoet.

Koopakte

Als de onderhandelingen zijn afgerond en er is overeenstemming bereikt, worden de afspraken tussen verkoper en koper vastgelegd in een koopakte. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een koopakte vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen 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.

