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Kenmerken

& specificaties

Gebruiksoppervlakte wonen:


Perceeloppervlakte:


Inhoud:


Bouwjaar:


Energielabel:

130 m²


307 m²


459 m³


1995


B



Heerlijke, ruime tuin
Als je op zoek bent naar een mooi, royaal 
goed onderhouden en gemoderniseerde 
twee-onder-één kapwoning in een fijne 
woonomgeving aan de rand van de wijk 'Het 
Woudhuis', dan moet je komen kijken aan de 
Zutphensestraat 151 A in Apeldoorn. De 
woning is in 1995 gebouwd onder mooie 
architectuur met stolpkap, dak overstek en 
een erker aan de voorzijde welke een 
prachtige jaren '30 uitstraling heeft. 128 m² 
wonen / 307 m² perceel. 




De woning is gemoderniseerd en uitgevoerd 
in moderne tinten, heeft 3 ruime slaapkamers, 
een grote zolderverdieping met dakraam 
waar de mogelijkheid is om meerdere kamers 
te realiseren, fraai aangelegd en besloten tuin 
met een goede privacy, royaal overdekte 
houten terrasoverkapping, stenen garage 

voorzien van elektra. 

Het Woudhuis is een geliefde, jonge 
woonomgeving aan de oostzijde van 
Apeldoorn. In de directe omgeving bevinden 
zich vele voorzieningen, waaronder 
winkelcentrum 't Fort, scholen, 
kinderdagverblijven, speel- en 
sportfaciliteiten. De NS-stations Apeldoorn 
Osseveld en Apeldoorn de Maten liggen op 
loop-/fietsafstand, het centrum van 
Apeldoorn op 10 minuten fietsen en 5 
minuten rijden van op-/afrit A1 en A50.




Enkele pluspunten van de woning:




+ geliefde locatie nabij diverse voorzieningen:

+ gemoderniseerd en goed onderhouden, 
energielabel B;

+ open moderne keuken uitgevoerd met 



inbouwapparatuur o.a. nieuwe inductie 
kookplaat, afzuigkap, vaatwasser, combi oven 
en koelkast;

+ drie royale slaapkamers;

+ vaste trap naar tweede verdieping/zolder 
met dakraam met mogelijkheid meerdere 
kamers te realiseren en opstelling van de CV 
(eigendom, 2016).




Door de woning heen:




Via de voordeur kom je in de hal met de trap 
naar de verdieping, de meterkast en een 
keurig toilet. Dubbele deuren geven vanuit de 
hal toegang tot de woonkamer.

Dit is meteen al een fijne ruimte. Ruim, 
hoogwaardig afgewerkt met een mooie vloer 
en aan de voorzijde een grote erker. Vanuit de 
erker heb je een leuk uitzicht over het 
tegenovergelegen groen. Je vindt hier ruimte 
genoeg voor een grote zithoek en een grote 
eettafel. Daarnaast zorgen de openslaande 
deuren voor een directe verbinding met de 
achtergelegen tuin. 

De open keuken is modern en sluit met zijn 
moderne doch neutrale uiterlijk naadloos aan 
op elke interieurstijl. Het in hoekopstelling 
geplaatste keukenblok is voorzien van een 
fraai blad. Voor het nodige kookcomfort is de 

keuken uitgerust met alle wenselijke 
apparatuur.




Op de keurig afgewerkte eerste verdieping 
bevinden zich de badkamer en drie 
slaapkamers van een prima formaat. De 
badkamer is ruim en is voorzien van een 
douchecabine, een ligbad, separate douche, 
een wastafel en een tweede toilet.




Via de vaste trap kom je op de grote tweede 
verdieping. Deze ruimte kun je helemaal naar 
eigen wens invullen! Maak jij hier straks jouw 
master bedroom? Of wil je hier wellicht 
meerdere slaapkamers realiseren. Je kunt 
deze ruimte natuurlijk ook, net als nu, 
gebruiken als zolderberging.




Buiten: prachtig aangelegd zonnig en 
besloten tuin met een goede privacy, royale 
overdekte houten terrasoverkapping, ruime 
stenen garage voorzien van elektra en een 
eigen oprit voor het parkeren van meerdere 
auto's;




Enthousiast geworden na het lezen van 
bovenstaande? Maak dan een afspraak voor 
een bezichtiging. We laten je deze prachtige 
woning graag zien.




















Begane grond



1e Verdieping



Zolder



Garage met overkapping



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Locatie op de kaart



Kadastrale kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Schuifdeurkasten op zolder X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Buitenoverkapping X

Inrichting buitenoverkapping (exclusief BBQ) X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 

Lijst van zaken



BIEDEN OP EEN WONING
Feitjes
Als je een bod uitbrengt, ben je nog niet officieel in onderhandeling. Dat ben je pas op het moment dat de verkoper
een tegenbod heeft uitgebracht. Let op: ook als je bod wordt afgewezen en je gevraagd wordt een nieuw bod te
doen, ben je nog niet aan het onderhandelen. De verkoper mag het proces afbreken, ook als hij een tegenbod heeft
uitgebracht. 

EEN BOD UITBRENGEN IS NOG GEEN ONDERHANDELING1.

2. DE MAKELAAR MAG NIETS ZEGGEN
OVER DE HOOGTE VAN DE BIEDINGEN

3. EEN KOOP IS PAS ROND ALS DE OVEREENKOMST IS
GETEKEND

Tijdens de onderhandeling mag een
verkoper dus ingaan op een hoger bod.
Wat absoluut niet mag, is dat de
verkopende makelaar de prijs opdrijft. Hij
mag dus geen bedragen noemen tegen
andere potentiële kopers, waardoor ze
tegen elkaar zouden kunnen opbieden.
Wat hij wel mag, is aangeven dat een bod
te laag is voor de verkopende partij. Ook
kan hij om een definitief eindbod vragen.
Vindt hij dat te laat, dan mag hij de
onderhandelingen beëindigen en gaan
onderhandelen met een andere partij. 

Een mondelinge afspraak is bij de koop van een woning niet
bindend, het is wettelijk vastgelegd dat dit schriftelijk moet
gebeuren. Een koop is dus pas een koop als de
overeenkomst is getekend. De verkoper mag zich tot aan het
moment van ondertekenen nog bedenken. De koper krijgt na
ondertekenen nog drie dagen bedenktijd om terug te komen
op zijn beslissing en mag de koop dan nog zonder reden
ontbinden. 

4. DE EERSTE BIEDER HEEFT GEEN BIJZONDERE
RECHTEN

De verkoper is niet verplicht met jou als eerste bieder te
onderhandelen. Als hij van een andere bieder een beter
openingsbod krijgt, kan hij er zelfs voor kiezen om helemaal
niet met jou te onderhandelen. 5. DE VRAAGPRIJS MAG TIJDENS DE

ONDERHANDELINGEN WORDEN
VERHOOGD

Als je in onderhandeling bent, mag een
makelaar gewoon doorgaan met
bezichtigingen van een woning. De reden
hiervoor is dat een onderhandeling niet
per se betekent dat het tot verkoop komt.
Zolang de overeenkomst niet is getekend,
mag een makelaar dus de woning aan
anderen laten zien. 

6. BEZICHTIGINGEN MOGEN GEWOON DOORGAAN,
OOK NA EEN TEGENBOD

In de huidige oververhitte huizenmarkt gebeurt het: de
makelaar verhoogt nog tijdens de onderhandelingen de
vraagprijs. Niet leuk, maar het mag wel. Dat betekent dus
ook dat je niet automatisch een huis krijgt als je direct de
vraagprijs biedt. Het aanbieden van een huis is juridisch
gezien geen aanbod, maar een 'uitnodiging tot
onderhandeling'. 


