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De idylle begint al als u de slingerende dijk oprijdt. Het landschap is zacht en 
glooiend. Vijverpartijen, dromerige wilgen en eenden die op hun dooie 
gemak oversteken. De perceelgrootte is voor stadsbegrippen ongekend. Net 
als de rust. En dat, terwijl u midden in het dynamische Deventer woont. 
Nummer 2 ligt ietwat verscholen in een bocht, achter meidoornhagen en 
een elegant hek. Het kleine bordje met de naam 't Löken is eigenlijk veel te 
bescheiden voor wat u erachter aantreft.  





Geheel in stijl 


Het rietgedekte, monumentale landhuis werd in 1920 door architect W.P.C 
Knuttel ontworpen voor een telg uit een textielfabrikantenfamilie. De 
Engelse landhuisstijl is niet vreemd: fabrieksdirecteuren keken destijds de 
kunst af bij hun leveranciers in Engeland. Tuinarchitect Leonard Springer 
tekende niet alleen voor de aanleg van het Nieuwe Plantsoen, zoals de wijk 
heet, maar ook voor het tuinontwerp van 't Löken waar klassieke 
rododendrons de hoofdrol spelen. 





Warm welkom


De verrassend royale hal imponeert door zijn klassieke, hoge raampartijen, 
open haard en zichtlijnen naar de tuin. Hij vormt het centrale deel van het 
huis. Aan de noordzijde vindt u de riante werkkamer en diverse 
dienstruimtes. De keuken en de woonvertrekken zijn op het zuiden 
georiënteerd. In bijna elk vertrek is wel een haard met karakteristieke 
schouw. Ook in de keuken: daar reflecteren parelgroene schouwtegels het 
invallende zonlicht. Zo worden de pronkstukken in de speciaal ontworpen 
servieskast extra mooi uitgelicht. 





Echt vakmanschap


Overal in huis heeft de architect, of misschien beter de timmerman, zijn 
handtekening achtergelaten. Van de lambrisering en de monumentale 
bordestrap die naar de overloop leidt tot aan kleine onverwachte kasten en 
nisjes. Bij het zien van de sfeervolle kastenwand met haard in de zitkamer 
krijgt u vanzelf zin in een koude winter. En dan is er - op de eerste 
verdieping - nog een bijzonder ingebouwd bureau met vernuftig, draaiende 
laatjes. 

  




















Zomeridylle   


Zowel de woon- als slaapvertrekken zijn stuk voor stuk compact van formaat en staan 
allemaal in verbinding met de tuin. De dubbele openslaande deuren in de 
woonvertrekken verbinden binnen met buiten. De zichtlijnen zijn haast onstedelijk, 
net als de diepte. Met zo’n 150 meter is een par-3 hole vanaf het bordes niet 
ondenkbaar. Halverwege de tuin lonkt een rietgedekt, lommerrijk theehuisje. 
Helemaal achterin, aan de oevers van de Klinkenbeltskolk ligt een privé strandje. 
Kinderen vermaken zich met een bootje. Winterzwemmen vanuit uw eigen tuin kan 
natuurlijk ook. 





Privacy gegarandeerd 


De naaste omgeving is geliefd bij wandelaars en sporters. Van auto’s zult u geen 
hinder hebben: er komt alleen bestemmingsverkeer. Hoge bomen en hagen 
omsluiten het perceel waarmee uw privacy is gegarandeerd. Mag het wat 
levendiger? Het huis biedt aan de noordoostzijde volop mogelijkheden voor een 
kantoor of praktijk aan huis, een inwonende au pair of misschien wel een Bed & 
Breakfast. 





Deventer


Deventer is prachtig. In de historische binnenstad zijn de gezellige pleinen met elkaar 
verbonden door smalle, middeleeuwse straatjes. Tussen de vaak nog authentieke 
winkels ontdekt u culinaire hotspots en fijne restaurants. Op een van de terrassen is 
altijd wel een plekje vrij. Houdt u van cultuur? Probeer dan de straatjes rondom de 
eeuwenoude Lebuïnuskerk. Naast een bibliotheek, gerenommeerde boek- en 
interieurwinkels is er een modern filmhuis met continu-programmering. Liever naar 
buiten? Op en langs de uiterwaarden vindt u landgoederen om uitgebreid te 
wandelen en te fietsen. Golfliefhebbers kennen vast ‘De Sallandse’: een prachtige 18-
holes baan waar al sinds 1934 wordt gespeeld.    





Kenmerken
Bouwjaar

Bouwwijze







Dak




Isolatie




Woonoppervlakte

Inhoud

Overige inpandige ruimte

Gebouw gebonden buitenruimte

Externe bergruimte

Perceeloppervlakte

Energielabel

vanaf 1920 (1927-1937 fasebouw)

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

het landhuis beschikt over rieten 
dakbedekking

het landhuis is voorzien van 
muurisolatie, gedeeltelijk dubbel 
glas en voorzetramen

491 m²

2.416 m³

217 m²

15 m²

11.960 m²

D



Indeling

Parterre: Entree. Ruime hal. Eetkamer. Zitkamer. Keuken (freulekamer). 
Tuinkamer. Studeerkamer. Keuken. Bijkeuken. 




1e verdieping: Overloop met balkon. 2 Masterbedrooms met vaste kasten 
en aangrenzende badkamers. 4 Slaapkamers met vaste kasten en wastafels 
en een voormalige bodekamer.




2e verdieping: Ruime vliering.




Kelder 1: Centrale kelder waar zich het kruipluik en de cv-opstelling 
bevinden.

Kelder 2: Opslagruimte.

VOORZIENINGEN




- Alarm

- Maairobot

- Waterpomp (vijver)

- Automatische buitenverlichting

- Automatische poort

- Glasvezel













































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


