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VRAAGPRIJS

€ 525.000 k.k.



WOONOPPERVLAKTE



137 m²

INHOUD



471 m³

PERCEELOPPERVLAKTE



349 m²

AANTAL KAMERS



5

SLAAPKAMERS



4



Soort woning: eengezinswoning

Type woning: 2-onder-1-kapwoning

Energielabel: C

Bouwjaar: 1969

KENMERKEN

VOORZIENINGEN
Ligging: aan rustige weg, in 

centrum, in woonwijk

Tuin: achtertuin, voortuin

Berging: 20 m²

Verwarming: c.v.-ketel, gashaard

Isolatie: vloerisolatie, dubbel glas



Bewoners: "Op een zonnige ochtend lekker koffie drinken in het zitje van de 
uitbouw. Kijken naar de vogeltjes in de tuin en de eekhoorn die een 
walnoot komt halen."

Wat een ruimte en sfeer heeft deze uitgebouwde 
twee-onder-een kapwoning aan de Duifhuis.




De lichte woonkamer met gashaard en parketvloer 
is een heerlijke leefruimte en er zijn vier ruime 
slaapkamers, waarvan een op de tweede verdieping. 
Voor de wasapparatuur is een aparte ruimte en

er zijn twee aparte toiletruimtes aanwezig.




De diepe oprit, carport en garage bieden volop 
parkeergelegenheid op eigen terrein en de diepe 
tuin met meerdere terrassen is zeer goed 
onderhouden.

BIJZONDERHEDEN

-	De woning heeft dak-en 
spouwmuurisolatie;

-	Houten kozijnen, voorzien van 
isolerende beglazing;

-	Verwarming en warm water via 
een HR-ketel;

-	Ruime parkeergelegenheid op 
eigen terrein (oprit, carport

en garage);

-	Diepe tuin met een eigen 
achterom en meerdere terrassen;

-	Vier ruime slaapkamers en een 
aparte wasruimte;

-	Energielabel C.
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Begane grondB
Deze ruime woning heeft een lichte hal met 
een terracottakleurige tegelvloer. Onder de 
trap bevindt zich een handige berging en de 
diepe toiletruimte is ingedeeld met een 
wandcloset en fonteintje.




De ruim 10.50 meter diepe woonkamer is op 
een smaakvolle manier uitgebouwd aan de 
achterzijde. Er is een halfopen verbinding 
met de keuken en de parketvloer zorgt voor 
een woonkamer met sfeer.




Tussen het zit- en eetgedeelte staat een 
mooie schouw met gashaard en de uitbouw, 
die nu als tweede zitgedeelte wordt 
gebruikt, heeft een brede schuifpui naar de 
tuin. Tevens bevindt zich naast de schuifpui 
een aparte achterdeur. Ook beschikt de 
woonkamer over zijramen, hetgeen zorgt 
voor een optimale lichtinval.




In de keuken staat een lichte hoekopstelling 
met een houtlook blad, dubbele spoelbak

en alle benodigde apparatuur is ingebouwd:

een keramische kookplaat, afzuigkap, 
vaatwasser, koelkast en een combi-oven/
magnetron.



koopwoningen      huurwoningen      nieuwbouw      exclusief wonen      bedrijfshuisvesting      taxaties



koopwoningen      huurwoningen      nieuwbouw      exclusief wonen      bedrijfshuisvesting      taxaties



koopwoningen      huurwoningen      nieuwbouw      exclusief wonen      bedrijfshuisvesting      taxaties



koopwoningen      huurwoningen      nieuwbouw      exclusief wonen      bedrijfshuisvesting      taxaties

Eerste verdieping1
Op de eerste verdieping vind je drie ruime 
slaapkamers met ruime inbouwkasten en een 
keurige afwerking. In twee slaapkamers ligt 
vinyl en de hoofdslaapkamer is voorzien van 
tapijt op de vloer.




De in lichte kleuren uitgevoerde badkamer 
(2008) is ingedeeld met een ruime 
inloopdouche, handdoekenradiator en een 
wastafelmeubel. Het hoge raam zorgt voor 
lichtinval, met tegelijk behoud van privacy.




Het toilet met fonteintje zit in een aparte 
ruimte, te bereiken vanaf de overloop.
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Tweede verdieping2
Onder het schuine dak is de verrassend 
ruime tweede verdieping. Vanaf de overloop 
zijn de cv-ruimte, wasruimte en de vierde 
slaapkamer te bereiken. De wasruimte heeft 
een groot dakraam en de slaapkamer een 
dakkapel aan de achterzijde.




In de schuinten van het dak is veel 
bergruimte en de slaapkamer heeft twee 
vaste inbouwkasten. Erg handig is de 
wastafel met meubel in de wasruimte en 
gezien de grootte van deze ruimte is het ook 
mogelijk om er een droger bij te plaatsen.
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Exterieur
Wat deze woning extra aantrekkelijk maakt, 
zijn de diepe tuin en de ruime 
parkeergelegenheid op eigen terrein.




Rechts van de woning is de diepe oprit met 
carport, van waaruit de achtertuin te 
bereiken is via een aparte loopdeur.

De 7,77 diepe garage is de perfecte plek 
voor een auto, de fietsen, motor en als 
klusruimte.




In de voortuin zie je grote staptegels, een 
smeedijzeren hek en gevarieerde beplanting 
die zorgen voor een fraai geheel.




Vanuit de uitgebouwde woonkamer is

de diepe achtertuin op het zuidoosten te 
bereiken. Hier zie je een groot terras, 
sierbestrating, mooi aangeplante borders

en een overdekt terras. Grasmaaien is niet 
nodig, want in deze tuin ligt kunstgras.

E
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Over de buurt

De Duifhuis is een mooie, rustige 
straat in een kindvriendelijke buurt. 
Je woont tegenover een 
basisschool en op fietsafstand van 
het treinstation, centrum en

de sportverenigingen.




Deze wijk is geliefd vanwege de 
ruime opzet en mooie ligging aan 
de oostkant van Nijkerk, op 
loopafstand van het uitgestrekte 
buitengebied. Hier kun je heerlijk 
wandelen en eindeloos fietsen 
richting onder andere Putten

en Voorthuizen.
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Wonen in Nijkerk

Omgeving
Nijkerk ligt prachtig aan het Veluwemeer, tussen de

Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. U vindt hier een

sterk afwisselend landschap van bos, heide, water en

polder. Er zijn uitstekende mogelijkheden voor

wandelen, fietsen en watersport.

Cultuur
In Nijkerk zijn veel mooie historische panden te

vinden, zoals de Waegh aan het Plein en de Grote of

Catharinakerk. Naast de uitgebreide culturele

activiteiten van Amersfoort heeft Nijkerk het hele

jaar door diverse evenementen.

Historie
Nijkerk heeft een rijke historie. De naam is afgeleid

van ‘nije kerk’, naar de grote kerk die in 1222 werd

gebouwd. Vanaf de negende eeuw was er continue

bewoning op Nijkerks grondgebied. Ruim 1100 jaar

later is Nijkerk een stad met 40.000 inwoners.

Eten, drinken & winkelen

De Nijkerkse binnenstad heeft een prachtig oud

centrum met veel winkeltjes en gezellige terrasjes.

Nijkerk kent een groot aantal gelegenheden waar u

uitstekend kunt dineren. Van hoog culinair niveau tot

een gezellige bistro.
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Eerste verdieping
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Tweede verdieping
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Garage

bestaande bouw     nieuwbouw     exclusief wonen     bedrijfshuisvesting     taxaties     hypotheken     verzekeringen

G



Situatietekening
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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

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - Alle lampen beneden gaan mee X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X



Lijst van zaken
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Blijft achter Gaat mee overname 
(mogelijk)

 - Keukenboiler X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Alarminstallatie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 



Lijst van zaken
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Blijft achter Gaat mee overname 
(mogelijk)

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X
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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 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



Over Domicilie
Bent u op zoek naar een goede makelaar in de omgeving Nijkerk voor het kopen of verkopen van een 
woning? Schakel dan de ervaren makelaars van Domicilie in. 




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




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

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




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

Wanneer u uw droomhuis heeft gevonden 
en over wilt gaan tot aankoop, begeleidt 
Domicilie u 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 uw woning?


Neem dan contact met ons op. U bent van harte welkom! 
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Bekijk ons complete woningaanbod op


domicilie.nl
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