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VRAAGPRIJS

€ 725.000 k.k.



WOONOPPERVLAKTE



141 m² / 461 m³

AANTAL KAMERS

5

SLAAPKAMERS



4 

BADKAMERS 



2



Soort woning: galerijflat

Type woning: appartement

Energielabel: A

Bouwjaar: 2022

KENMERKEN

VOORZIENINGEN
Ligging: aan bosrand, vrij uitzicht

Berging: 5,3 m²

Verwarming: stadsverwarming

Isolatie: volledig geïsoleerd



''Groene gevels, natuurlijke materialen, grote terrassen en veel 

raampartijen: dat kenmerkt dit unieke gebouw ontworpen door MIX 

architecten. Met recht een landmark langs het Sysseltse bos!''

Dit appartement betreft een 
nieuwbouwappartement in aanbouw. De oplevering 
staat gepland voor het 3e kwartaal van 2023. Een 
unieke kans, want doordat het appartement na 
oplevering van de bouw wordt overgedragen, koop 
je een nieuwbouwappartement zonder de dubbele 
lasten tijdens de bouwperiode!




Een prachtig ontworpen woongebouw aan het 
Sysseltse bos met royale appartementen; hier wil je 
wonen! Vlierbespad 45 is een uniek appartement 
met een woonoppervlakte van 141 m2, een 
woonkamer met luxe keuken, 4 slaapkamers, maar 
liefst 2 badkamers en een eigen parkeerplaats en 
berging in de kelder. Bovendien heb je aangrenzend 
aan de woonkamer nog een royale buitenruimte op 
het zuiden. De ligging van het appartement is uniek; 
aan de zuidkant grenst deze aan een groene as en 
enkele tientallen meters naar het oosten begint het 
Sysseltse bos. Dichter bij de natuur kan haast niet.

Bijzonderheden:

- Extra groot terras van maar liefst 

29 m2;

- De aansluitingen van de keuken 
staat vast maar je kunt nog kiezen 
voor een andere kleur frontjes of 

werkblad;

- De kopers hebben gekozen voor 

meerwerk conform de plattegrond;

- De indicatie van de servicekosten 

bedraagt €227,- per maand;

- Het appartement wordt 

overgedragen na oplevering, naar 

verwachting 3e kwartaal 2023.

- Eigen parkeerplaats en berging in 
de kelder.
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Appartement
Je bereikt je 5-kamerappartement, wat zich 
op de 1e verdieping bevindt via de lift of het 
trappenhuis. Je komt binnen in de royale 
entreehal, die toegang biedt tot de 
meterkast, het toilet en de woonkamer/
keuken. 




Vanuit de woonkamer en slaapkamer is het 
ruime terras van bijna 29m2 op het zuiden te 
bereiken. Ook is er aangrenzend aan de 
woonkamer een technische ruimte met de 
installaties en opstelling voor wasmachine en 
droger. 




Via een apart portaal is het slaapgedeelte 
van het appartement te bereiken. Je vindt 
hier maar liefst 4 slaapkamers en 2 
badkamers. 




De eerste badkamer is voorzien van een 
tweede toilet, inloopdouche met draingoot 
en wastafelmeubel. De tweede badkamer is 
ook voorzien van inloopdouche met 
draingoot en een dubbel wastafelmeubel. Op 
de vloer liggen antraciet tegels en de 
wanden zijn liggend betegeld in een mat 
witte kleur.













De keuken is van alle gemakken voorzien: 
een eiland met vaatwasser, Quooker met 
spoelbak en een multiplex werkblad. 




Tegen de muur wordt een wandopstelling 
geplaatst met een werkblad met kookplaat 
met ingebouwde afzuiging, voldoende 
opbergruimte en een koel-/vriescombinatie 
en combi-magnetron. 




Aan de andere zijde van het eiland is een 
tweede wandopstelling gekozen voor extra 
opbergruimte. Ook is daar plek om 
bijvoorbeeld een koffiezetapparaat neer te 
zetten. 




Als kookliefhebber kan je hier alle kanten op! 
De keuken is nog naar wens aan te passen; 
alle aansluitpunten staan vast, maar 
materialisatie, kleuren en uitvoering kunnen 
nog aangepast worden.




Er zijn op diverse plekken in het 
appartement inbouwspots aangebracht en 
alle kamers beschikken over een loze leiding 
om data doorheen te trekken.

A
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ExterieurE
Als je hier woont ben je van alle gemakken 
voorzien. 




Je (elektrische) fiets plaats je in de berging 
of gezamenlijke fietsenstalling en de auto 
parkeer je op je eigen parkeerplaats. Op de 
parkeerplaats wordt de voorbereiding voor 
een elektrische laadpaal aangebracht. 




Daarnaast beschikt het gebouw over een 
gemeenschappelijke woonkamer en tuin. 




Ook aan het buitenleven is gedacht. Je 
appartement heeft een balkon van bijna 29 
m2 direct aan de woonkamer. Open de 
schuifpui en betreed jouw eigen 
buitenruimte in de bosrijke omgeving van De 
Veluwse Proeftuin.
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OmgevingO
De woningen van De Veluwse Proeftuin fase 
3 worden gebouwd aan de rand van het 
Sysseltse bos. Daar is meteen de toon mee 
gezet. De Veluwse Proeftuin ligt op het 
hoogste punt van het World Food Center en 
dus geniet je op veel plekken van vrij zicht 
op de wijk en omgeving. 




Thuis in De Veluwse Proeftuin is écht buiten, 
maar dan wel met de wetenschap dat er in 
de wijk altijd wat leuks te doen is én dat je zo 
naar de winkels en stad fietst. Ook het 
openbaar vervoer vind je op loopafstand, 
dus een dagje winkelen in een andere stad 
behoort ook zeker tot de mogelijkheden.  



World Food Center

Het World Food Center ontwikkelt

zich tot een nieuw bruisend

stadsdeel van Ede. Een plek die

draait om voedsel, waar de natuur

van de Veluwe letterlijk de stad

binnenkomt en de rijke militaire

historie prominent aanwezig is.




Een inspirerende plek waar je op

een ontspannen manier kunt

wonen, werken en beleven.

bestaande bouw     nieuwbouw     exclusief wonen     bedrijfshuisvesting     taxaties     hypotheken     verzekeringen



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. 
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Appartement

bestaande bouw     nieuwbouw     exclusief wonen     bedrijfshuisvesting     taxaties     hypotheken     verzekeringen

A



Plattegrond kelder 
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P



Kadastrale kaart
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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 8%





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.

Wil 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 jouw woning en de 
locatie op waarde te schatten. Dankzij onze 
jarenlange ervaring kennen wij de beste 
kanalen voor de verkoop van je woning. 




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

Wanneer je je 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! 
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Kies voor de zekerheden van de DomicilieMethode®

Onafhankelijk advies - keuze uit vrijwel alle geldverstrekkers.

Transparante werkwijze - je weet vooraf precies waar je aan toe bent.

Betaalbare maandlasten die passen bij je persoonlijke situatie en levensstijl.

Tijdens en na het afsluiten van de hypotheek kun je op ons rekenen.

Het allerbeste hypotheekadvies is dichterbij dan je denkt
Een huis (ver)kopen is spannend. Het is dan logisch dat je allerlei vragen hebt over je
huidige hypotheek en de aankoop en financiering van jouw droomwoning. Is het
voordelig om mijn huidige hypotheek mee te nemen? Welke fiscale regels zijn er
omtrent het meenemen van leningen naar een volgende woning? Wat kan ik doen met
een eventuele restschuld of overwaarde? De erkend financieel adviseurs van Domicilie
Hypotheken kunnen je vragen beantwoorden én jou helpen in je keuze.

Ons deskundige team staat voor je klaar!

Robert RichardCornéRobert-Jan

Een hypotheek op maat
Bij het afsluiten van een hypotheek moet je nadenken over veel aspecten, zoals de
maandlasten, hypotheekvorm, rentevast periode en verzekeringen. Om je daarbij te
helpen gaat de adviseur van Domicilie Hypotheken & Verzekeringen stap voor stap te
werk. Geen overhaaste beslissingen, maar een zorgvuldig, weloverwogen en
transparant traject met een persoonlijke benadering.

Het eerste gesprek is altijd kosteloos!

domiciliehypotheken.nl hypotheken@domicilie.nl
0318 – 67 25 25

Erkend Financieel Adviseur
Register Executeur

Erkend Financieel Adviseur
 

Erkend Financieel Adviseur
 

Commercieel Medewerker Hypotheken



Meer dan bemiddelen tussen vraag
en aanbod

Bij het verhuren of verkopen van uw
bedrijfsruimte is het prettig om een
makelaar aan uw zijde te hebben met een
groot netwerk die precies weet wat er
speelt in de commerciële vastgoedmarkt.
De bedrijfsmakelaars van Domicilie kunnen
u al in een vroeg stadium adviseren over de
te nemen stappen. Wij nemen u graag
zoveel mogelijk werk uit handen, zodat u
zich kunt concentreren op uw dagelijkse
bezigheden. 

Actief, deskundig en betrokken

Heldere communicatie en oprechte
aandacht staan bij ons hoog in het vaandel.
Onze bedrijfsmakelaars zijn persoonlijk
betrokken en verdiepen zich helemaal in
uw situatie. Al onze medewerkers zijn
gecertificeerd en blijven hun kennis
verbreden. Domicilie is aangesloten bij de
businessgroep van de NVM. Dit betekent
dat we ons houden aan de richtlijnen van
onze beroepsorganisatie en ons
onderscheiden op grond van kwaliteit,
dienstverlening, advies en vakkennis. 

 

Wilt u uw bedrijfspand, winkel- of kantoorruimte verhuren of verkopen? Of bent u op zoek naar
een geschikte locatie voor uw onderneming? Domicilie Bedrijfshuisvesting is dé makelaar voor
bedrijfshuisvesting in de regio Ede-Wageningen tot Amersfoort. Ook voor vastgoedbeleggingen
en advies bent u bij ons aan het juiste adres. Zo kunnen wij bijvoorbeeld met u kijken hoe u kunt
besparen op uw huisvestingslasten.  

domiciliebedrijfshuisvesting.nl

verkoop aanhuur beleggingen adviesverhuur aankoop

De betrouwbare partner voor bedrijfshuisvesting in de Foodvalley regio

info@domiciliebhv.nl
085-06 700 70

Hendrik de Boer
Adviseur

Bedrijfshuisvesting

Nick de Boer
Senior  Bedrijfsmakelaar 

Lilian Staal
Commercieel Medewerker

Binnendienst



Bekijk ons complete woningaanbod op


domicilie.nl
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