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Kenmerken

& specificaties

Gebruiksoppervlakte wonen:


Perceeloppervlakte:


Inhoud:


Bouwjaar:


Energielabel:

125 m²


355 m²


458 m³


2006


A



Verbonden met de tuin
Ben je op zoek naar een mooie, verrassend 
ruime en energiezuinige vrijstaande woning 
in het geliefde Klarenbeek? Dan moet je hier 
komen kijken: Molenweg 14.




Klarenbeek is een leuk dorp niet ver van 
Apeldoorn. Een prachtige woonomgeving 
met veel groen en natuur en voldoende 
voorzieningen om het leven hier prettig te 
maken. Klarenbeek beschikt onder meer over 
een eigen stationnetje en om de hoek vind je 
een supermarkt voor je dagelijkse 
benodigdheden en een gezondheidscentrum. 
Voor stadse voorzieningen ligt Apeldoorn op 
een paar rijminuten en zwemmen kun je in de 
nabijgelegen recreatieplas Bussloo.




Molenweg 14 is een woning met een mooie 
architectuur. Gebouwd in 2006 en ook nog 

eens een keer uitstekend onderhouden en 
prima geïsoleerd. 




Er is een leuk aangelegde tuin op de zonzijde. 
Een fijne plek om in volle privacy te zitten. De 
tuin is bereikbaar via een schuifpui in de 
woonkamer. Verder vind je in de tuin een 
grote houten schuur en een hele leuke 
overkapping. Je kunt er natuurlijk auto's 
onder plaatsen, maar je kunt er ook fijn onder 
zitten!

Ook heeft deze woning een royale inrit, voor 
meerdere auto's geschikt.

















Enkel pluspunten van de woning:

+ een mooie architectuur;

+ uitstekend onderhouden;

+ lekker royaal;

+ energiezuinig, hybride warmtepomp 
aanwezig dus lage lasten;

+ mooie locatie om te wonen. 




De voordeur biedt toegang tot een ruime hal 
met de meterkast, de trap naar de verdieping 
en het moderne toilet. Via dubbele deuren in 
de hal kom je in de woonkamer. Die moet je 
echt gezien hebben. Een heerlijke royale 
oppervlakte, het is hier veel groter dan je van 
de buitenzijde zou verwachten. Ruimte 
genoeg voor een hele grote zithoek, zelfs 
meerdere zithoeken. Voorzien van een 
plavuizenvloer met vloerverwarming. 
Achterin de kamer staat een houtkachel. 
Gezellig voor 's avonds of op koudere dagen 
maar natuurlijk ook te gebruiken om de 
woning te verwarmen. 




De open keuken bevindt zich aan de voorzijde 
van de woning. Hier ruimte genoeg voor een 
eettafel. De keuken is voorzien van een U-
vormige keukenopstelling met een mooi 
granieten blad. Ook is de keuken voorzien van 
alle benodigde inbouwapparatuur.


Via de trap in de hal kom je op de overloop 
van de eerste verdieping. 

Op deze eerste verdieping vind je onder meer 
twee heerlijk ruime slaapkamers. De achterste 
kamer is nu in gebruik als ouderslaapkamer. 
Als je een extra kamer nodig hebt dan kan dat 
hier heel eenvoudig. Je hoeft in de achterste 
slaapkamer alleen maar een 
scheidingswandje te plaatsen. Het kozijn met 
een extra deur zijn al aanwezig.




De overloop geeft verder toegang tot een 
grote technische ruimte, en via een luik met 
een vlizotrap is een grote bergzolder 
bereikbaar. Aan de voorzijde vind je de 
tweede slaapkamer.




En dan hebben we natuurlijk nog de 
badkamer. De badkamer ziet er heel netjes 
uit. Geheel betegeld en voorzien van een 
dakkapel, dat geeft extra ruimte en lichtinval. 
Je vindt hier onder meer een tweede toilet, 
een dubbel wastafelmeubel en een douche.




Al met al een goed onderhouden, verrassend 
ruime en mooie vrijstaande woning in het 
geliefde Klarenbeek. Zoek jij zoiets? Dan moet 
je hier heel snel komen kijken!

















Begane grond



1e Verdieping



Vliering



Schuur met overkapping



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Locatie op de kaart



Kadastrale kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Houtkachel X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - 2 kasten in kamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - screens achter X

 - douchecel X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Schotel/antenne X

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Screens douche en achter boven X

Mechanische ventilatie X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 - 4 camera's om het huis met toebehoren X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Pomp voor waterruin 2x X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

Lijst van zaken



Met onze jarenlange kennis en ervaring
bieden w� de beste mogel�kheden om ook
uw woning te verkopen, aan te kopen of te
taxeren. W� denken graag met u mee, z�n
actief en enthousiast en hebben extra
aandacht voor persoonl�k contact. Ons
werkgebied is Apeldoorn, Ugchelen en
omliggende dorpen. 

Wij  hebben een passie voor
makelen

Naast het verkopen van de woning kunt u b�
ons ook terecht voor aankoopbemiddeling. W�
k�ken kritisch mee naar de woning die b�  uw
wensen past. Heeft u uw droomhuis
gevonden? Uw persoonl�ke aankoopmakelaar
begeleidt u deskundig en professioneel t�dens
het hele aankoopproces en bespaart geld, t�d
en zorgen. 

Aankoopbemiddeling

Een goede verkoop begint met een goed
advies. W� komen vr�bl�vend langs om de
waarde van de woning te bepalen en uitleg te
tgeen over onze werkw�ze. W� adviseren
hoe de woning het beste in de markt gezet
kan worden, om zo van de verkoop een
succes te maken. Uitereaard k�ken w� alt�d
naar uw eigen wensen en beslissen we
samen over de beste strategie. 

Verkoopbemiddeling

Buurman makelaardij is een actief NVM-
makelaarskantoor. Het team bestaat uit
twee beëdigde makelaars/taxateurs: Arjan
en Erika Buurman. Samen met ons
ondersteunend team weten we exact wat
er speelt in Apeldoorn. 

In de meeste gevallen vraagt de aankoop van
een woning om een nauwkeurig (NWWI)
taxatierapport. Onze makelaars z�n ervaren en
gecertificeerde taxateurs en leveren een
gevalideerd rapport. Dit rapport wordt onder
andere voorzien van foto's van het object,
bodemgegevens en kadastrale gegevens.
Onze werkw�ze is er zo op ingericht dat het
rapport binnen enkele wekdagen in huis is. 

Taxatie

Ook benieuwd naar de waarde en
verkoopmogel�kheden van uw woning?
Vraag dan een gratis waardebepaling en
verkoopadviesgesprek aan. 

Gratis waardebepaling en
adviesgesprek

Buurman Makelaardij
Arnhemseweg 117
7311 BE Apeldoorn
T: 055-5332915
E: Info@buurman.nl
I: www.buurman.nl

Volg onze socials!

Welkom


