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VRAAGPRIJS

€ 425.000 k.k.



WOONOPPERVLAKTE



143 m²

INHOUD



492 m³

PERCEELOPPERVLAKTE



158 m²

AANTAL KAMERS



6

SLAAPKAMERS



5



Soort woning: eengezinswoning

Type woning: tussenwoning

Energielabel: C

Bouwjaar: 1961

KENMERKEN

VOORZIENINGEN
Ligging: aan rustige weg, in 

woonwijk, in bosrijke 

omgeving

Tuin: achtertuin, voortuin

Berging: aangebouwd steen

Verwarming: c.v.-ketel

Isolatie: muurisolatie, vloerisolatie



Bewoners: "Als je in onze woonkamer zit, dan zie je de seizoenen komen en 
gaan: de groene blaadjes en de fluitende vogels in de lente en blaadjes die 
vallen in de herfst. Wij hebben met veel plezier hier 24 jaar gewoond."

Stel je voor dat je binnen 5 minuten in het bos staat 
en na 10 minuten op de Ginkelse Heide… 




Deze onder architectuur verbouwde en 
uitgebouwde woning met groot souterrain heeft 
een fantastische ligging in Ede-Oost. Er zijn maar 
liefst vijf slaapkamers en in het souterrain is een 
tweede zit-/tv-kamer, die ook als werk- of 
slaapkamer gebruikt kan worden. 




De woonkamer en prachtige keuken zijn het 
toppunt van sfeer en de achtertuin is op het westen 
gesitueerd.

Bijzonderheden:

-	De buitengevels zijn in 2018 
geïsoleerd;

-	De vloer van het souterrain, de 
aanbouw en de woonkamer (incl. 
plafond) is geïsoleerd;

-	De platte dakbedekking is van 
2008 (woonhuis) en 2016 
(geïsoleerde aanbouw);

-	Het buitenschilderwerk 
(achterzijde en deels voorzijde) is 
in 2021-2022 gedaan;

-	Gescheiden kringen voor 
verwarming van de begane grond 
en het souterrain;

-	Vernieuwde elektrische installatie 
(2016);

-	Riolering (binnen- en buitenzijde) 
is in 2023 vervangen.
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Begane grondB
Zodra je in de hal staat, zie je dat dit huis 
smaakvol is verbouwd. Aan de linkerzijde 
bevinden zich de trapopgang, de trap naar 
het souterrain en de in 2016 vernieuwde 
toiletruimte met fonteintje. Niet alleen in de 
hal, maar ook in de woonkamer ligt een 
mooie houten vloer.




Een trendy schuifdeur verbindt de hal met 
de L-vormige woonkamer, die aan de 
achterzijde fors is uitgebouwd. Het 
zitgedeelte met gashaard (2016) is een 
sfeervolle plek met mooi uitzicht naar het 
pleintje en aan de andere kant, waar vroeger 
de keuken was, is ruimte voor werk en 
studie.




De ruim 3 meter diepe uitbouw biedt ruimte 
aan het eetgedeelte en de keuken, beide met 
een mooie tegelvloer met vloerverwarming. 
Een dubbele lichtstraat en openslaande 
tuindeuren zorgen voor veel lichtinval en 
uitzicht naar het groen. 




De keukenopstelling (2016) heeft een trendy 
look en alle apparatuur is ingebouwd: een 
groot gasfornuis met meerdere ovens, een 
afzuigkap, vaatwasser en een grote koel-/
vriescombinatie. Mooi detail is dat de op 
maat gemaakte keuken één geheel vormen 
met de werk-/studieplek in de woonkamer.
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Eerste verdieping1
Vanaf de overloop zijn drie slaapkamers, de 
badkamer en de cv-ruimte te bereiken. 




In de badkamer, vernieuwd in 2010, zie je 
een grote inloopdouche, toilet en een 
wastafelmeubel. De wastafel is van 
natuursteen, wat goed past bij de wand- en 
vloertegels en de glazen douchewand.




Aan de voorzijde is een ruime slaapkamer 
met vaste kast gesitueerd en aan de 
achterzijde vind je nog twee ruime 
slaapkamers. Op de vloer ligt een PVC vloer 
(2022) met kurken ondergrond en de 
schuine plafonds zorgen voor een speels 
effect.
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SouterrainS
Verrassend is het zeer ruime, geheel 
verbouwde souterrain. 




Aan de achterzijde vind je de uitgebouwde 
ouderslaapkamer met inloopkast en aan de 
voorzijde zijn twee ruimtes, waarvan een in 
gebruik is als zit-/tv-kamer. 




In het hele souterrain ligt een grijze 
tegelvloer met vloerverwarming, afgewerkt 
met een witte plint. 




Ook de wasmachine en droger kunnen in het 
souterrain staan.
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Exterieur
De voortuin is aangelegd met een beuken-
haag, mooie boom en lage beplanting. 




Openslaande deuren geven toegang tot de 
achtertuin, gesitueerd op het westen. De 
ligging is fraai, want je ziet voornamelijk 
hoge bomen die langs de Sijsseltselaan 
staan. 




In deze tuin kun je een groot deel van de dag 
in de zon zitten en aan de woning is een 
stenen (fietsen)berging gebouwd. 




Om het geheel compleet te maken is er een 
poort, waar vanuit je via de Sijsseltselaan zo 
het bos in loopt.

E
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Over de buurt

Basis- en middelbare scholen, 
kinderopvang, het centrum, 
sportfaciliteiten en het treinstation 
zijn maximaal 5 minuten fietsen 
waardoor de ligging heel centraal 
is. 




De woning grenst aan de voorzijde 
aan een mooi, rustig pleintje met 
openbaar groen en 
speelgelegenheid voor de kinderen. 

Aan de achterzijde heb je zicht op 
een prachtige, volgroeide bomenrij 
welke je eraan herinnert in wat 
voor bijzondere omgeving je 
woont.
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Wonen in Ede

Omgeving
Ede is een bloeiende gemeente nabij Nationaal Park 
De Hoge Veluwe en de Zuid Ginkelse Heide en heeft 
het grootste bos van Nederland. Hier woont u 
verrassend centraal met een gunstige ligging ten 
opzichte van diverse steden. 

Cultuur
In en rondom Ede vind je cultuur voor jong en oud. 
Denk aan bioscoop Pathé Cinemec, het Kröller-
Müller museum in Otterlo of Bibliotheek Cultura. Een 
bezoek aan het theater, naar de film of het 
museum…in Ede kan het allemaal! 

Historie
In de Tweede Wereldoorlog werd Ede onlosmakelijk 
verbonden met de Operatie Market Garden op de 
Ginkelse Heide. De vele kazernes en de 
kunstzijdefabriek Enka hebben gezorgd voor de 
economische bloei.

Eten, drinken & winkelen

In Ede kun je uitgebreid winkelen; je vindt hier alles 
wat je nodig hebt. Om je dagje shoppen compleet te 
maken zijn er gezellige plekken om te lunchen, een 
kopje koffie te drinken en een hapje te eten om de 
dag af te sluiten in een van de restaurants. 

bestaande bouw     nieuwbouw     exclusief wonen     bedrijfshuisvesting     taxaties     hypotheken     verzekeringen



Begane grond
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Eerste verdieping
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Souterrain
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Situatie
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Kadastrale kaart
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Lijst van zaken
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Blijft achter Gaat mee overname 
(mogelijk)

Woning - Interieur

(Gas)kachels X

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Stellingkast en planken/kledingrek inloopkast. X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Vouwgordijn voor X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - magnetron X

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X



Lijst van zaken
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Blijft achter Gaat mee overname 
(mogelijk)

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Screens X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X



Lijst van zaken
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Blijft achter Gaat mee overname 
(mogelijk)

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X



bestaande bouw     nieuwbouw     exclusief wonen     bedrijfshuisvesting     taxaties     hypotheken     verzekeringen

Verkoopvoorwaarden
Na een mondelinge overeenkomst wordt er door 
Domicilie Makelaars een koopakte opgesteld volgens 
het model 2021, vastgesteld door onder andere de 
Nederlandse Vereniging van Makelaars, NVM, de 
Consumentenbond en de ‘Vereniging Eigen Huis’. 





Het uitbrengen van een bod

Bij het uitbrengen van een bod is niet alleen de prijs 
van belang, maar dient de koper zich ook uit te 
spreken over andere belangrijke zaken, zoals de 
gewenste datum van overdracht, eventuele overname 
van roerende zaken en eventuele ontbindende 
voorwaarden. Het uitbrengen van een bod betekent 
overigens niet dat andere gegadigden geen bod meer 
kunnen doen.





Koopakte en drie dagen bedenktijd 

De koop komt juridisch tot stand wanneer deze 
vastgelegd is in een door beide partijen getekende 
koopovereenkomst. Wanneer de onderhandeling is 
afgerond stellen wij deze op en ontvangt u een 
concept. Bij deze koopakte voegen wij alle relevante 
stukken toe om u zo goed mogelijk te informeren. 
Daarna wordt de koopakte uitgebreid met u 
besproken voor ondertekening.




Wij gebruiken de koopakte welke door NVM, 
consumentenbond en Vereniging Eigen Huis is 
opgesteld. Hierin is opgenomen dat u als koper een 
week na afloop van de ontbindende voorwaarden een 
waarborgsom of bankgarantie van 10 % van de 
koopsom dient te voldoen bij de notaris. Daarnaast 
wordt in de koopakte opgenomen dat mocht er sprake 
zijn van een voordeel overdrachtsbelasting dit 
voordeel voor verkoper is. Als u als particulier de 
woning koopt voor zelfbewoning betaalt u een 
overdrachtsbelasting van 2%. Starters onder de 35 jaar 
kunnen eenmalig in aanmerking komen voor een 
vrijstelling mits de koopsom onder de €400.000,- 
blijft. Voor beleggers geldt een overdrachtsbelasting 
van 10,4%





Erfdienstbaarheden

Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle lijdende 
erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, 
afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en 
kwalitatieve verplichtingen blijkend en/of 
voortvloeiend uit de laatste en voorgaande akte(n) 
van levering. Deze akte is op aanvraag te ontvangen 
en wordt als bijlage aan de koopakte gehecht.

Clausule asbest

Wanneer een woning asbest zou bevatten dan dienen 
er op grond van de milieuwetgeving speciale 
maatregelen te worden genomen bij eventuele 
verwijdering daarvan. De kosten van deze verwijdering 
zullen voor rekening van de koper zijn. Koper verklaart 
hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle 
aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig 
asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien.





Bestemmingsplan

Wij adviseren u, vooraf aan het sluiten van een 
koopovereenkomst, zelf de bestemmingen van het 
gebied in de omgeving van de onroerende zaak bij de 
gemeente te onderzoeken.

 

Notariskeuze

De keuze van de notaris ligt bij de koper. Indien de 
door koper aangewezen notaris voor het passeren van 
de akte verkoper extra kosten in rekening brengt, 
zullen deze extra kosten door de notaris in rekening 
gebracht dienen te worden bij de koper.

Indien de keuze van de notaris is gevallen op een 
notaris buiten de plaats/gemeente waarin het 
verkochte is gelegen, de verkoper niet bij de levering 
aanwezig is en de notaris daarvoor kosten in rekening 
brengt, komen deze kosten voor rekening van koper.

 

Informatielijst en onderzoeksplicht koper

Een verkoper is verplicht de aan hem bekende 
bijzonderheden en/of gebreken aan koper mee te 
delen. Het is mogelijk dat er bijzonderheden en/of 
gebreken aanwezig zijn die verkoper niet kent. Deze 
informatielijst geeft dus aan koper geen garantie van 
juistheid of volledigheid! Binnen zekere grenzen 
mogen gebreken voorkomen. Naast de 
mededelingsplicht van verkoper heeft koper dus ook 
een eigen onderzoeksplicht.





Verantwoording

Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend voor 
geadresseerde bestemd, niet bedoeld als aanbod en 
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. Van 
toepassing zijn de NVM voorwaarden. 
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Veelgestelde vragen
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Over Domicilie
Ben je op zoek naar een goede makelaar in de omgeving Ede voor het kopen of verkopen van een 
woning? Schakel dan de ervaren makelaars van Domicilie in. 




Als full service makelaarskantoor ondersteunen wij je graag optimaal bij de verkoop of aankoop van je 
woning. Onze deskundige makelaars zijn persoonlijk betrokken en verdiepen zich helemaal in jouw 
situatie. Professionaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit zijn voor ons vanzelfsprekend. Zeggen wat je 
doet en (meer) doen dan wat je zegt, dat is onze mentaliteit. 




Je vindt ons aanbod onder andere in Ede, Veenendaal, Lunteren, Bennekom, Wekerom, Harskamp, 
Otterlo, Ederveen, Nijkerk, Hoevelaken, Putten, Barneveld en Amersfoort.

Wilt je je huis verkopen, dan heb je waar-
schijnlijk twee vragen: hoe lang duurt het en 
wat levert het op? De verkoopmakelaars 
van Domicilie weten je woning en de locatie 
op waarde te schatten. Dankzij onze 
jarenlange ervaring kennen wij de beste 
kanalen voor de verkoop van jouw woning. 




Wij nemen je alle zorgen rondom de 
verkoop van je huis uit handen:

Wanneer je jouw droomhuis hebt 
gevonden en over wilt gaan tot aankoop, 
begeleidt Domicilie je graag bij alle stappen 
van het aankoopproces.

VERKOOPMAKELAAR AANKOOPMAKELAAR

opstellen individueel marketingplan
bezichtigings- en onderhandelingsproces
verzorgen koopakte
onderhouden van contact met de notaris
controleren van de aktes
begeleiding bij de overdracht

beoordelen van de woning op 
bouwkundige en milieu-aspecten, 
omgevingsfactoren, bestemmingsplannen, 
marktwaarde, financiële aspecten en 
juridische consequenties
voeren van de onderhandelingen
controleren van het koopcontract en de 
officiële stukken
onderhouden van contact met de notaris
regelen eindinspectie voor de overdracht
verzorgen verhuisberichten

Interesse in een gratis en vrijblijvende waardebepaling en verkoopadvies van je woning?


Neem dan contact met ons op. We komen graag bij je langs! 







Bekijk ons complete woningaanbod op


domicilie.nl
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