
Bennekom
Slagsteeg 6

• In het buitengebied gelegen VRIJSTAANDE WOONBOERDERIJ
• Bestemming agrarisch bedrijf middel groot, intensieve veehouderij
• Diverse agrarische opstallen aanwezig, waaronder paardenstalling
• De woning dient geheel gemoderniseerd te worden
• Prachtig, vrij uitzicht aan de voor- en achterzijde van de woning
• Perceeloppervlakte 2.15.40 ha
• Inhoud circa 540 m³, woonoppervlakte circa 154 m²

Bieden vanaf: € 650.000,- k.k.



Bennekom – Slagsteeg 6

Indeling

Onderverdieping
Begane grond

Verdieping

Kelder.
Entree, hal, slaapkamer, lichte woonkamer, eetkamer,
opkamer, meterkast, keuken, toilet met eenvoudige dou-
che, bijkeuken, ruimte met hydrofoorinstallatie, berging
met aansluiting wasmachine.
Overloop, slaapkamer met dakkapel, slaapkamer, slaap-
kamer, slaapkamer, berging, berging, hilt.

Afmetingen

Begane grond
Entree, hal

Slaapkamer

Lichte woonkamer
Eetkamer

Opkamer
Keuken

Toilet met eenvoudige douche
Bijkeuken

Ruimte met hydrofoorinstallatie
Berging

Verdieping
Slaapkamer met dakkapel

Slaapkamer
Slaapkamer
Slaapkamer
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2,57
2,46
1,47
4,05
2,50
0,95
1,88
2,54
0,95
2,48
1,80
1,11
2,65

2,58
1,42
3,00
2,00
2,20

Algemene gegevens

Bouwjaar
Inhoud

Woonoppervlakte
Tuinligging

Kadastrale gegevens

1902.
Circa 540 m³.
Circa 154 m².
Rondom.
Gemeente Bennekom;
Sectie A;
Nummer 590, groot 0.99.10 ha;
Nummer 591, groot 1.16.30 ha;
Totaal groot 2.15.40 ha.
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Voorzieningen

Aangesloten op

Elektra
Verwarming
Warmwater

Elektriciteit-, gas- en waterleidingnet alsmede riolering.
Glasvezel.
11 groepen, niet allemaal in gebruik.
Middels gaskachels.
Middels een geiser.

Bijzonderheden

● In het buitengebied gelegen vrijstaande woonboerderij met diverse agrarische opstallen;
● Diverse agrarische opstallen aanwezig, waaronder paardenstalling;
● Centraal gelegen ten opzichte van Bennekom, Ede en Veenendaal, snelwegen A12 en

A30;
● Prachtig, vrij uitzicht aan de voor- en achterzijde van de woning;
● Karakteristieke elementen zoals paneeldeuren op de verdieping;
● De keuken is voorzien van een eenvoudig keukenblok met spoelbak;
● Toilet met wastafel en eenvoudige douche;
● De woning dient geheel gemoderniseerd te worden;
● De onroerende zaak is belast met een recht van overpad ten behoeve van de achterbu-

ren;
● Kortom: een uniek object om naar eigen wens te verbouwen!

Overige opstallen

● Schuur, afmetingen circa 5,30 x 7,50.
Muren van metselwerk, stalen spanten en pannendakbedekking.

● Schuur, afmetingen circa 7,96 x 18,00.
Muren van metselwerk, houten spanten, ABC-golfplatendakbedekking en vloer van be-
ton.

● Houten garage, afmetingen circa 6,40 x 5,18.
Wanden van hout en ABC-golfplatendakbedekking.

● Schuur, afmetingen circa 10,50 x 4,00.
Wanden van damwandprofielplaten, ABC-golfplatendakbedekking en vloer van beton.

● Paardenstal, afmetingen circa 16,00 x 7,66.
Muren van metselwerk, dupanel isolatieplaten en ABC-golfplatendakbedekking.
Indeling: toilet, 7 paardenboxen (afmetingen circa 3,85 x 3,50) en eigen waterbak.
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NB-vergunning 2014

Stal
nr.

Stalsysteem
(RAV-code)

Diercategorie Aantal
dieren

Emissiefactor per dier
(kg NH3/jr.)

Emissie to-
taal
(kg NH3/jr.)

I K1 Volwassen paarden 3 5,0 15,0

J K1 Volwassen paarden 5 5,0 25,0

J K2 Paarden < 3 jaar 3 2,1 6,3

K K1 Volwassen paarden 14 5,0 70,0

K K2 Paarden < 3 jaar 8 2,1 16,8

L A6 Vleesstieren 40 7,2 288,0

Totaal: 421,1

Bestemming

Het object valt onder het bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied Ede 2012 van de ge-
meente Ede. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de raad van de gemeente Ede op 4
oktober 2012. De bestemming is Agrarisch met de functieaanduiding intensieve veehoude-
rij, specifieke vorm van agrarisch: agrarisch bedrijf middel groot. Tevens valt het object on-
der de reconstructiewetzone verwevingsgebied.

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
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vrijstaande bedrijfswoning paardenstal

7 paardenboxen schuur

houten garage achterzijde woning
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straatbeeld, vrij uitzicht aan de voor- en achterzijde

bouwjaar, karakteristieke elementen
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rechterzijde woning voorzijde woning

entree, hal slaapkamer

slaapkamer lichte woonkamer



Bennekom – Slagsteeg 6

lichte woonkamer lichte woonkamer

eetkamer eetkamer

keuken opkamer
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toilet met eenvoudige douche bijkeuken

berging met aansluiting wasmachine overloop

slaapkamer met dakkapel slaapkamer met dakkapel
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slaapkamer slaapkamer

slaapkamer vrij uitzicht vanaf de verdieping



Begane Grond 



le Verdieping 



Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied Ede 2012,
gemeente Ede
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 1 oktober 2020
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

12345
25

Schaal 1: 2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Bennekom
A
591

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.

Uw referentie: 591

LauraRozeboomRozeboo
Veelhoek



Informatie bij aankoop van een agrarisch object

Informatieplicht
De verkoper van de onroerende zaken heeft een informatieplicht. Dit wil zeggen dat de ver-
koper 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 of de gemeente. Tevens
is het van belang het bewijs van eigendom in te zien om inzicht te krijgen in zaken als erf-
dienstbaarheden, kettingbedingen en kwalitatieve rechten en verplichtingen. Desgewenst
kan de koper zich laten begeleiden door een adviseur of een bouwkundige bij de aankoop.

Financiering | hypotheek
Het is verstandig alvorens u een bod uitbrengt op een agrarisch object, 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 agrarische object.

Koopakte
Als de onderhandelingen zijn afgerond en er is overeenstemming bereikt, worden de af-
spraken tussen verkoper en koper vastgelegd in een koopakte. Hiervoor wordt gebruik ge-
maakt van een koopakte vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in on-
roerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

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 indi-
catief.


