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Persoonlijke zorg, 
inlevingsvermogen en 
een actieve opstelling 
zijn de kernwaarden van 
Domicilie Exclusief.

AANDACHT VOOR LUXE

VASTGOED

Waarom Domicilie een apart label heeft 
ontwikkeld voor woningen in het hogere 
en topsegment? Omdat exclusieve 
objecten zich nu eenmaal onderscheiden 
van de meeste andere woningen. 
Vastgoed dat onder het Domicilie 
Exclusief label valt, is met nog meer zorg 
en aandacht gebouwd, onderhouden en 
ingericht. 




Als specialist in dit marktsegment voor de 
Foodvalley-regio (Ede-Wageningen tot 
Nijkerk) kennen wij de markt en het 
aanbod door en door. En dat is zeker een 
meerwaarde wanneer u een woning wilt 
verkopen, wanneer u een woning zoekt of 
een gedegen advies over de vraagprijs en 
het verkoopproces wilt. 




Wilt u een bezichtigingsafspraak maken? 
Neem dan gerust contact met ons op. 

Wij nemen ruimschoots de tijd voor uw 
bezoek en leiden u uitgebreid rond in de 
woning waarin u geïnteresseerd bent. 
Onder het genot van een kopje koffie of 
een glaasje wijn kunt u in alle rust de sfeer 
proeven en de luxe brochure doornemen. 




Bij Domicilie Exclusief bent u ervan 
verzekerd dat uw zoek- of 
verkoopopdracht in juiste handen is. 

U bent van harte welkom! 

Specialisten in exclusief vastgoed
    ‘Uw woning is bij ons in goede handen’
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WOONOPPERVLAKTE

202 m²

INHOUD

853 m³

PERCEELOPPERVLAKTE

814 m²

AANTAL KAMERS

7

SLAAPKAMERS

5

KENMERKEN
Soort woning: villa

Type woning: vrijstaande woning

Energielabel: A

Bouwjaar: 1938

Ligging: aan rustige weg, in 

woonwijk, vrij uitzicht, 

beschutte ligging, in 

bosrijke omgeving

Tuin: rondom gehele 

woning

Verwarming: c.v.-ketel, houtkachel, 

vloerverwarming
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Bewoners: "Een buitengewoon fijn familiehuis voor het 
gehele gezin. Het is licht, ruim en de woning is van alle 
(duurzame) gemakken voorzien."

Aan het begin van de Reehorsterweg staat deze 
prachtige, volledig verbouwde, instapklare, 
vrijstaande en duurzame jaren ’30 villa met 
energielabel A. De zonnepanelen, goede isolatie, 
zonnecollectoren, douche-wtw en 
vloerverwarming zorgen voor een lage 
energierekening. 




In totaal zijn er vijf slaapkamers, een werkkamer 
en de badkamer is zeer compleet uitgevoerd. 




Recent is de begane grond geheel verbouwd en 
uitgebouwd met een prachtig resultaat. Hierdoor 
heeft dit huis een woonoppervlakte van ruim 200 
m2, voorzien van veel comfort en een fantastische 
sfeer. 


Een jaren ’30 woning met energielabel A en lage 
energielasten; het is de realiteit. 




Het geheel kan compleet verwarmd worden door 
de houtkachel in de winter, want deze is 
aangesloten op de cv-installatie. Deze kachel 
zorgt overigens niet alleen voor verwarming, maar 
ook voor het warm water. In de zomer wordt het 
water verwarmd door de zonnecollectoren op het 
dak en voor de opslag ervan staan voorraadvaten 
op zolder en in de kelder. Hierdoor kan het 
gasverbruik bij het stoken van hout in de winter in 
combinatie met gebruik van het zonlicht in de 
zomer tot een minimum beperkt worden. Ook is er 
een douche-wtw aanwezig, die zorgt dat de 
aanvoerleiding van het koude water naar de 
badkamer voorverwarmd wordt door het warme 
afvoerwater.




Op de uitbouw zijn eveneens recent maar liefst 22 
zonnepanelen van 365 Wp aangebracht. Deze 
installatie moet voldoende zijn om het benodigde 
elektriciteitsverbruik zelf op te wekken. Het gehele 
huis is voorzien van vloerverwarming.

Bijzonderheden:

-	Tussen 2010 en 2020 zijn de 
bovenverdiepingen geheel 
verbouwd en vernieuwd. In 2022 
is de woning op de begane 
grond vergroot en geheel 
vernieuwd;

-	Aluminium en kunststof 
kozijnen boven, voorzien van HR
++glas;

-	Alle kozijnen (behalve de 
voordeur en het kleine raampje 
naast de voordeur) op de 
begane grond zijn vernieuwd in 
2022 en voorzien van HR++
+glas;

-	Het buitenschilderwerk is in 
2022 gedaan;

-	Vloerverwarming op de begane 
grond en beide verdiepingen;

-	Op het platte dak liggen 22 
zonnepanelen (2023).
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Entree

Bewonder de prachtige jaren ’30 
architectuur en loop naar de overdekte 
entree van deze stijlvolle, royale villa. 




De hal is een prachtige ontvangstruimte 
met een ruim 2.70 meter hoog plafond, 
wat op de hele begane grond van 
toepassing is. Mooie elementen zijn het 
glas-in-lood raam in de voordeur, de 
witte paneeldeuren en de grijze trap 
met dik tapijt. 
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Living

De living is het toonbeeld van luxe en 
sfeer. 




De zitkamer, gesitueerd aan de 
voorzijde, heeft een visgraat pvc-vloer 
en een houtkachel, die op de cv-
installatie is aangesloten. 




Mooi detail is het brede glas-in-lood 
raam in de zijkamer. Het gestucte 
plafond is voorzien van inbouw-
verlichting.
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Eetkamer

Aan de achterzijde is in 2022 een grote 
uitbouw geplaatst met de eetkamer, die 
in verbinding staat met de luxe 
keukenopstelling. 




Door de grote ramen van vloer tot 
plafond heb je prachtig uitzicht op de 
tuin en via de schuifpui loop je zo het 
terras op. 
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Woonkeuken

De keukenopstelling is ingericht met 
een eiland, keramisch blad en een 
kastenwand afgewerkt met 
walnoothout. 




Alle benodigde apparatuur is 
ingebouwd: een Bora inductie 
kookplaat met geïntegreerde afzuiging, 
een Quooker, koelkast, vaatwasser, een 
stoomoven, een combi-oven en 
ingebouwd zeeppompje.
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Werkkamer

Vanuit de keuken zijn onder andere de 
werkkamer en bijkeuken te bereiken. 




In de bijkeuken is een op maat 
gemaakte, L-vormige kastenwand 
gemaakt waar de wasmachine en 
droger kunnen staan. Achter een deur 
in de bijkeuken vind je de trap naar de 
wijn-/provisiekelder met een 
oppervlakte van ruim 12 m2.




Vanuit de werkkamer heb je ook een 
mooi uitzicht op de tuin. Deze fijne 
ruimte heeft een stopcontact en 
dubbele data-aansluitingen in de vloer. 
De tuin is ook vanuit deze werkkamer 
te bereiken.
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Toilet

De toiletruimte is ingedeeld met luxe 
sanitair; een wandcloset met 
ingebouwde afzuiging, een digitaal 
paneel en een op maat gemaakt 
meubel met fonteintje.
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Eerste verdieping

Twee hoge ramen in de zijgevel zorgen 
voor veel lichtinval bij de trap en op de 
overloop. Op de overloop is een airco 
aanwezig.




Achter de mooie, witte paneeldeuren 
zijn drie slaapkamers en een badkamer 
gesitueerd. Alle slaapkamers zijn 
voorzien van ingebouwde horren.




Op bijna de hele verdieping ligt 
laminaat en het geheel verkeert in een 
nieuwstaat.
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Slaapkamers

Aan de voorzijde ligt de hoofd-
slaapkamer met de uitstraling van een 
chique hotelkamer. De ingebouwde 
kasten zijn extra diep (70 centimeter) en 
de deur naar het balkon heeft een 
hordeur. 




In de naastgelegen slaapkamer, 
ingericht als kinderkamer, zie je een 
wand met fraai patroonbehang en de 
derde, eveneens grote, slaapkamer aan 
de achterzijde biedt genoeg ruimte aan 
een bed, boekenkast, zitje, bureau en 
een garderobekast.
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Badkamer

De moderne badkamer is heel ruimtelijk 
ingedeeld met een ligbad, dubbele 
inloopdouche, een toilet en een 
wastafelmeubel. Er is een luik naar de 
waskoker, waardoor de vuile was direct 
bij de wasmachine in de bijkeuken 
terecht komt. 




In de nisjes is ruimte om accessoires 
neer te zetten en het plafond in de 
doucheruimte is voorzien van een 
derde douche (regendouche), speakers 
en zelf een romantische sterrenhemel. 




Wandverwarming zorgt voor veel 
comfort in deze prachtige badkamer.



bestaande bouw     nieuwbouw     exclusief wonen     bedrijfshuisvesting     taxaties     hypotheken     verzekeringen



bestaande bouw     nieuwbouw     exclusief wonen     bedrijfshuisvesting     taxaties     hypotheken     verzekeringen

Tweede verdieping
Onder het hoge, schuine dak met twee 
dakkapellen zijn nog twee slaapkamers 
en een berging gesitueerd. Alle ruimtes 
zijn te bereiken vanaf de lichte 
overloop. Op de vloer ligt laminaat en 
de Velux dakramen zijn in 2021 
geplaatst. De slaapkamer met roze 
thema beschikt over een airco.




Beide slaapkamers hebben veel sfeer, 
ruimte en een royale hoogte. Zo heb je 
maar liefst vijf slaapkamers, perfect 
voor een groot gezin en/of om gasten 
te ontvangen.
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Exterieur

In de achtertuin zie je onder andere een 
groot terras en een gazon met 
speelruimte voor de kinderen, waar je 
altijd in de zon, maar ook in de schaduw 
kunt zitten. De rondom aanwezige 
buitenverlichting, onder andere in de 
schutting, zorgt voor veel sfeer. 




Er is een beregeningsinstallatie 
aanwezig en achter in de tuin staat een 
overdekt terras met een aangrenzend 
zonneterras. 




Voor de voor - én achtertuin is er een 
ontwerp gemaakt door een 
tuinarchitect. Het ontwerp is nog niet 
uitgevoerd, maar wordt wel ter 
beschikking gesteld aan de nieuwe 
eigenaar.



bestaande bouw     nieuwbouw     exclusief wonen     bedrijfshuisvesting     taxaties     hypotheken     verzekeringen



bestaande bouw     nieuwbouw     exclusief wonen     bedrijfshuisvesting     taxaties     hypotheken     verzekeringen



bestaande bouw     nieuwbouw     exclusief wonen     bedrijfshuisvesting     taxaties     hypotheken     verzekeringen

Garage

De garage heeft openslaande deuren 
naar de oprit, automatische verlichting, 
en een splinternieuw keukenblok met 
afzuiging, zodat je hier naar hartelust 
friet of een visje kunt bakken en de 
lucht ervan niet in huis hebt.
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Exterieur

Dit prachtige huis staat op een perceel 
van 814 m2, dat aan de achterzijde 
grenst aan een bosperceel. Er is een 
poortje naar dat perceel, want de 
bewoners mogen hier gebruik van 
maken. 




De voortuin is aangelegd met een 
gazon, beukenhaag, grind en 
hortensia’s. Op de grote oprit naar de 
garage is ruimte voor meerdere auto’s.
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B
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Begane grond



1
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Eerste verdieping



2
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Tweede verdieping



K
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Kelder



S
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Situatie



Kadastrale kaart
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Wonen in

bestaande bouw     nieuwbouw     exclusief wonen     bedrijfshuisvesting     taxaties     hypotheken     verzekeringen

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

De rijke historie gaat terug tot de 12e eeuw 
ter plaatse van de burcht Kernhem. 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 en 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 of een 
kopje koffie te drinken. 

Ede



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 betaald 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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