
ROZENDAAL, IMBOSCH 5

Voormalig jachthuis De Imbosch

www.drieklomp.nl



Imbosch 5 Rozendaal




Midden tussen de sprookjesachtige bossen van de Veluwezoom staat dit 
voormalig jachthuis. Een unieke kans voor natuurliefhebbers. Een one of a 
kind voor wie landelijk wil wonen. Het beschutte, vrijstaande landhuis is 
gebouwd in 1765. De klassieke eenvoud sluit perfect aan bij de omringende 
natuur. De rododendrons en lommerrijke bomen vormen samen met de 
bergschuur, de houtopslag en het sfeervolle, vrijstaande gastenverblijf een 
idyllisch geheel.    





Wonen zoals u dat wilt 

Leven met de seizoenen op een plek waar de natuur de overhand heeft. 
Herten, wilde zwijnen, reeën en hazen zijn er kind aan huis. Ziet u het al 
voor zich? Lange tafels in het gras, zelf geplukte bloemen en vers geraapte 
eitjes bij het ontbijt? Buitenleven in de puurste zin van het woord. Ook het 
interieur van het jachthuis doet niet onder voor al die charme. De authen-
tieke bouwmaterialen, ingetogen kleuren en sfeervolle openhaard 
herinneren aan vervlogen tijden waar u ongetwijfeld een eigentijdse draai 
aan zult geven. Zo zou de gewelfkelder een prachtige plek zijn om te 
borrelen en dineren bij bijzondere gelegenheden.    





In verbinding met de natuur... 

Heel soms kom je ze nog tegen in Nederland: buurtschappen die zo klein zijn 
dat straatnamen overbodig worden. Imbosch is zo'n bijzondere plek. Naast 
het voormalig jachthuis is er alleen nog een voormalige arbeiderswoning en 
een voormalige boerderij. Het gehucht ligt in een beschermd bosgebied met 
heide, zandverstuivingen en opvallend veel heuvels. Het bos, dat eigendom 
is van Natuurmonumenten draagt dezelfde naam. Dichter bij de natuur kunt 
u dus niet wonen. 





Vraagprijs opstallen

€ 725.000,- k.k.





Erfpachtcanon

€ 19.333,- per jaar

Bij aankoop van de opstallen gaat u met Vereniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten in Nederland een nieuwe 30-jarige 
erfpachtovereenkomst aan.







Kenmerken
Bouwjaar

Bouwwijze







Dak






Isolatie






Woonoppervlakte

Inhoud

Perceeloppervlakte

1765, verbouwd in 2010

het jachthuis is opgetrokken in 
stenen gevels, beton- en houten 
vloeren, houten kozijnen

het jachthuis is voorzien van een 
gordingen gedragen pannen 
gedekte kap

dakisolatie, muurisolatie, 
vloerisolatie, gedeeltelijk dubbel 
glas

202 m²

834 m³

3.220 m²







Indeling

Begane grond: 

Entree. Ruime hal met toilet en meterkast. Woonkeuken met haardkanaal, 
tuindeur, kastruimte en inbouwapparatuur. Bijkeuken met 
witgoedaansluitingen, keukenblok, cv-ketel en buitendeur. Lichte 
woonkamer met tuindeur, schouw en haardkanaal. Studeer-/Werkkamer 
(die uitstekend als riante eetkamer kan dienen) met haardkanaal en 
toegang tot welfkelder. 




Verdieping: 

Overloop. Badkamer met douchehoek, wastafel en dakraam. Toilet. 2 
Slaapkamers waarvan 1 met wastafel en 1 met vaste kasten. Ruime tweede 
overloop in gebruik als atelierruimte, echter betrekkelijk eenvoudig in te 
delen met een 3e slaapkamer op de verdieping.

OVERIGE VOORZIENINGEN

Verwarming: het jachthuis is voorzien van een ATAG HR-combiketel (2010) met 
radiatoren en deels vloerverwarming




Isolatie: het jachthuis is ten tijde van de volledige renovatie in 2010 voorzien van gevel-, 
dak-, deels vloerisolatie (ter plaatse van kelder niet) en deels dubbele beglazing




Gasvoorziening: middels propaangas tank




Riool: het jachthuis is voorzien van IBA-systeem (Individuele Behandeling van 
Afvalwater)







… en met vroeger  

Het Jachthuis werd in 1765 gebouwd als voorhuis van een lange boerenhoeve, 
die in de Franse tijd werd verwoest, in 1812 afgebroken en circa 1845 
vervangen door een bescheiden boerenhuis. In de loop van de tijd is het door 
de kasteelheren telkens aangepast aan de mode van de tijd, tot het in 1938 
bezit werd van Natuurmonumenten en het werd omgebouwd tot ruime 
boswachterswoning. In 2010 werd het huis gerestaureerd naar de 
oorspronkelijke vorm en alle veranderingen uit 1938 ongedaan gemaakt. Het 
huis ingericht als woonhuis en aangepast aan de huidige eisen: muur- en 
dakisolatie, dubbele beglazing, vloerverwarming op de begane grond.

Zo bestaat het huis uit twee delen: het voormalige jachthuis (het voorhuis, 
met de voormalige Jachtkamer en Koetsenstalling) en het achterhuis (nu 
ingericht als entree, keuken en bijkeuken), het eerste met een hoge zolder, het 
tweede met een iets lagere, beide met elkaar verbonden door een overloop. 
Inmiddels is het een gemeentelijk monument.    





OMGEVING

Imbosch ligt in de gemeente Rozendaal, tussen 
Apeldoorn en Arnhem. Lezers van EW Magazine zullen 
de naam ongetwijfeld herkennen: het tijdschrift riep 
Rozendaal meerdere malen uit tot beste 
woongemeente van Nederland. Het is er veilig, rustig 
en veel voorzieningen in Arnhem zijn per fiets te 
bereiken. Ook de aanwezigheid van golfbanen en het 
rijke culturele en culinaire aanbod in de directe 
omgeving telt mee. Neem daarnaast de ideale ligging 
dichtbij knooppunt Grijsoord. Van daaruit bent u met 
50 minuten in Utrecht en staat u binnen anderhalf uur 
in hartje Amsterdam. 





NATUURMONUMENTEN

Het jachthuis staat in een beschermd stilte-/natuurgebied dat in eigendom is van én 
beheerd wordt door Natuurmonumenten. De ondergrond met erf en tuin van het 
jachthuis wordt door Natuurmonumenten in erfpacht uitgegeven aan de nieuwe 
erfpachter in de vorm van een nieuwe 30-jarige erfpachtovereenkomst met een 
jaarlijkse aanvangscanon van € 19.333,-. Deze canon wordt jaarlijkse geïndexeerd en 
is deels aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting (vergelijkbaar regime als 
hypotheekrente). Wij raden u aan om ten aanzien van deze mogelijke aankoop bij uw 
geldverstrekker of bij Drieklomp Financieel te informeren naar uw 
financieringsmogelijkheden alvorens u een bezichtiging met ons kantoor inplant.













Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Voorwaarden
INFORMATIEPLICHT

De verkoper van de onroerende zaken heeft een informatieplicht. Dit wil zeggen dat de 
verkoper verplicht is om belangrijke zaken, die hem bekend zijn, en voor u als koper 
van belang kunnen zijn, aan u mee te delen. Daartoe is door ons kantoor een 
verkoopvragenlijst opgesteld waarin allerlei belangrijke informatie voor de koper wordt 
verstrekt. In geval van serieuze belangstelling is het verstandig om ons te vragen naar 
een kopie van het eigendomsbewijs van de huidige eigenaar om zo inzicht te krijgen in 
zaken als erfdienstbaarheden, kettingbedingen en kwalitatieve rechten en 
verplichtingen. Daarnaast is het van belang bij verdergaande interesse inzicht te 
hebben in zaken die wel of niet bij de woning horen. Deze gegevens vindt u in de “lijst 
van roerende zaken”, welke tevens bij ons op aanvraag beschikbaar is.

ONDERZOEKSPLICHT

De hiervoor genoemde informatieplicht van de verkoper ontslaat de koper niet van een 
eigen onderzoeksplicht. Ook zal de koper duidelijk aan moeten geven wat zijn speciale 
bedoelingen zijn met de te kopen onroerende zaak. Mocht de koper 
verbouwingsplannen hebben, dan is het aan te bevelen om bij een tweede of latere 
bezichtiging een aannemer, architect of constructeur mee te nemen. Er ligt een 
verantwoordelijkheid bij de koper ten aanzien van zaken die opvraagbaar zijn bij de 
gemeente en andere openbare diensten. Daarom kan het verstandig zijn dat een koper 
zich laat bijstaan door een eigen “aankopend makelaar”. Dat is een makelaar die de 
belangen van u als koper behartigt.

TOELICHTINGSCLAUSULE NEN2580

De gebruiksoppervlakten vermeld onder “kenmerken” in deze brochure zijn gebaseerd 
op de NEN2580. Deze meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van 
meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakten. De 
meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld 
interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

FINANCIERING/HYPOTHEEK

Het is verstandig alvorens u een bod uitbrengt op een woning, inzicht te hebben in de 
financiële consequenties van uw eventuele aankoop. Hiervoor kunt u terecht bij de 
financieel specialisten van Drieklomp Financieel Adviseurs. Zij beschikken over de 
essentiële kennis om u een persoonlijk en helder advies te geven, zodat u zich in de 
toekomst geen zorgen hoeft te maken over de bekostiging van uw nieuwe woning. 
Drieklomp Financieel Adviseurs is een onafhankelijk adviesbureau dat geen binding 
heeft met welke bank of financiële instelling dan ook. Dat verzekert u van een objectief 
en betrouwbaar advies.

NA DE BEZICHTIGING
De verkoper heeft zijn woning voor u opengesteld om te bezichtigen en is uiteraard zeer benieuwd 
naar uw reactie. Wij stellen daarom een vlotte reactie erg op prijs, ook wanneer de bezichtigde 
woning niet is wat u zoekt. Eventueel kunnen wij samen met u uw woonwensen in kaart brengen en u 
helpen met het zoeken naar uw droomhuis. Voor meer inlichtingen hierover kunt u informeren bij ons 
kantoor.

ONDERHANDELEN

Wanneer u denkt volledig geïnformeerd te zijn, kunt u schriftelijk of telefonisch een bieding, 
eventueel met voorbehouden, aan ons doorgeven. Mocht u uw bod aan ons per e-mail willen 
doorgeven dan verzoeken wij u dat mondeling direct te melden zodat wij de mail kunnen ophalen en 
weten dat er “een bod op de woning ligt.”Als de partijen het eens zijn over de prijs en de 
voorwaarden, zullen wij zorg dragen voor een correcte vastlegging in een NVM koopovereenkomst, 
die door koper en verkoper getekend wordt en vervolgens aan de notaris wordt toegezonden.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening

Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet 
rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de 
particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit 
voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-
mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een 
‘ondertekende koopovereenkomst’.

WAARBORGSOM OF BANKGARANTIE

Bij een koopovereenkomst is het gebruikelijk dat de koper na het sluiten van de koopovereenkomst 
met de verkoper, een waarborgsom stort of een bankgarantie afgeeft van 10% van de overeen-
gekomen koopsom. Deze bepaling wordt standaard opgenomen in de koopovereenkomst.

OVERDRACHTSBELASTING

Recentelijk zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd op het gebied van de overdrachtsbelasting. 
Afhankelijk van het type object dat u koopt, het toekomstig gebruik alsmede de bestemming kan de 
hoogte van de overdrachtsbelasting variëren. Wij attenderen u erop u hieromtrent door deskundigen 
te laten informeren rekening houdend met het type object dat u koopt en/of het voorgenomen 
gebruik.




(voorbeeldsituatie: Woning met 1,5 hectare grond, woning met ondergrond 2% overdrachtsbelasting, 
weiland 8% overdrachtsbelasting).




Heeft u verder nog vragen of wilt u een afspraak met ons maken over bovengenoemde punten dan 
kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Drieklomp Makelaars en Rentmeesters betracht bij de samenstelling van de inhoud van de brochure de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie van de brochure niet correct is. Drieklomp Makelaars en 

Rentmeesters is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit het gebruik van gegevens van de brochure en wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens af. Alle maten en oppervlakten zijn 

indicatief. Nadere informatie is te verkrijgen via info@drieklomp.nl.





Drieklomp Makelaars en Rentmeesters

Hoofdstraat 41A

7213 CP Gorssel


T 0575 491777

E gorssel@drieklomp.nl


www.drieklomp.nl


