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In Harderwijk staat deze buitengewoon unieke villa uit 2003. De luxe 
afgewerkte, rietgedekte villa is gelegen nabij het centrum van Harderwijk 
zodat alle stadse voorzieningen in de directe omgeving ruimschoots 
aanwezig zijn. Scholen, winkels, restaurants en het treinstation zijn op 5 à 10 
minuten fietsafstand gelegen. Basisscholen en supermarkt zelfs op 1 minuut.

Alles in deze woning is op voorhand uitgedacht, overwogen en uiteindelijk 
gerealiseerd. Het resultaat is een villa die compleet af is en tot in de puntjes 
is verzorgd. Bij het zien van de woning beseft u niet hoe ruim deze woning is 
opgezet. De villa is geheel onderkelderd, hetgeen de inhoud van de woning 
doet verbazen; bijna 1.800 kuub inhoud! Ook een ideaal huis voor de 
combinatie van wonen en werken, mantelzorg of een hobby welke extra 
veel ruimte vraagt.




De bewoners creëerden een woning die de sfeer oproept van thuis komen, 
gezelligheid en die tegelijkertijd luxe en compleet is. En daarin zijn zij meer 
dan geslaagd. Bij de bouw hebben de bewoners gekozen voor gebruik van 
zoveel mogelijk natuurlijke materialen waaronder de rieten kap, 
Bourgondische Dallen vloeren, authentieke estriken en houtenstructuren; 
alles passend bij elkaar en bij de stijl van de woning en vooral de 
plafondhoogtes (3meter) en afwerking in de ruimtes geven deze bijzondere 
sfeer. Deze woning heeft een echt ‘Feel Good’ karakter.




Dit fraaie object is gelegen op goede bereikbaarheid van de A28. En niet te 
vergeten, "op 5 minuten rijden vind je vele restaurants die goed eten 
bieden, daar kun je niet tegenop koken". Het is een lust om nabij Harderwijk 
te wonen, de stad is na een volledige metamorfose met een fraaie, nieuwe 
boulevard weer helemaal in oude glorie hersteld. Een prachtige, historische 
Hanzestad met de geweldige Veluwe in de ‘voortuin’ en water in de 
‘achtertuin’.









Kenmerken
BOUWJAAR

BOUWWIJZE




ISOLATIE 

WOONOPPERVLAKTE

OVERIGE INPANDIGE RUIMTE

EXTERNE BERGRUIMTE

INHOUD

PERCEELOPPERVLAKTE

2003

Traditioneel gebouwd, 
samengesteld dak met riet gedekt.

Volledig geisoleerd

Ca. 449 m²

Ca. 31 m²

Ca. 113 m²

Ca. 1.795 m³

2.310 m²



INDELING

SOUTERRAIN




Het souterrain is gevestigd onder het gehele woonhuis en zeer fraai afgewerkt; zo is 
de vloer bijvoorbeeld voorzien van vloerverwarming en plavuizen in de stijl van de 
woning. Het souterrain bestaat uit een 5-tal kamers, een wasruimte en een 
technische ruimte. Alle 5 kamers zijn voorzien van daglicht middels een koekoek 
zodat de ruimten ook ideaal te gebruiken zijn voor andere doeleinden, denk aan 
gym, bioscoopruimte en wellness. Hiervoor zijn de basisvoorzieningen reeds 
aangelegd. In het souterrain bevindt zich ook een vaste kastenwand.







INDELING

PARTERRE




De ruime en lichte hal met trapopgang en vide is voorzien van een 
bijzondere handgemaakte oude

stenen vloer (Piet Jonker) en biedt toegang tot een tweede hal met toilet, 
meterkast en wasruimte. Vanuit de entree loopt u door openslaande deuren 
via de eetkamer de living binnen, van waar u schitterend zicht heeft op de 
keurig verzorgde tuin rondom de woning. Met de dubbele openslaande 
deuren, haalt u het aangename buiten naar binnen en visa versa. In de living 
is de vloer afgewerkt met een fraaie originele Bourgondische Dallen vloer en 
is er voldoende ruimte voor een heerlijke zithoek bij de majestueuze Franse 
schouw. Ook de living is voorzien van een hoog balkenplafond en 
ingebouwde wandkast. Tevens is bijna de gehele parterre voorzien van 
vloerverwarming.

Vanuit de living loopt u door richting de eetkamer welke is voorzien van een 
authentieke estrikenvloer en balkenplafond. De eetkamer is dusdanig ruim 
dat u hier met gemak een riante eettafel in kwijt kunt. Aansluitend treft u de 
sfeervolle landelijke keuken. Deze is voorzien van een inductie kookplaat 
met erachter een bloemen tegeltableau van Tichelaar met ernaast een 
kleine afgiet gootsteen. Tevens aan de andere zijde van de keuken bevindt 
zich een grote spoelbak met groente sproeier en vaatwasser. Op de parterre 
bevinden zich twee ruime (ouder)slaapkamers met eiken parketvloeren.

De ene heeft openslaande deuren naar de tuin en een eigen complete luxe 
badkamer met ruime opbergmogelijkheden en vaste kastenwand gemaakt 
met hoge deuren. Deze ruim opgezette slaapkamer is aan de achterzijde van 
de woning gelegen.

De andere slaapkamer bevind zich in het aangrenzende guesthouse , die 
middels een tussenhal verbonden is met de woning kent ook een hoog 
afwerkingsniveau. Hier treft u de tweede slaapkamer met eigen badkamer 
en pantry en de opstelplaats voor de auto. Middels een vlizotrap is de ruime 
zolder van de garage bereikbaar.
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INDELING

1E ETAGE




Vanuit de ontvangsthal komt u via de 
trapopgang op de ruime overloop met 
vaste kasten van de eerste verdieping. De 
overloop geeft u toegang tot twee 
slaapkamers en de badkamer. De ruime 
slaapkamers zijn ook erg sfeervol door de 
balkenstructuur van de kapconstructie. De 
luxe badkamer welke is voorzien van een 
ligbad, douche, wastafelmeubel en toilet. 
De ene slaapkamer is aan de voorzijde van 
de woning gesitueerd en de andere aan de 
achterzijde.







BIJGEBOUW

BAKHUIS




Deze is nog authentiek, wel is deze in 
dezelfde steen als het huis in spouw 
opgetrokken en voorzien van een pannen 
gedekt dak. In het bakhuis bevindt zich 
een keukenblok, toiletruimte en kleine 
berg/slaapvliering. De vloer hier is ook 
voorzien van oude lichte Franse plavuizen.





BIJGEBOUW

SCHUUR




De schuur bestaat feitelijk uit twee delen; een verblijfsruimte en een garage.

De garage is voorzien van een kastenwand en op de vloer ook oude plavuizen en 
dubbele toegangsdeuren. Het verblijfsgedeelte is eveneens hoogwaardig afgewerkt 
en voorzien van openslaande deuren naar de tuin, estriken vloer en keukenblok. Op 
de parterre is eveneens een toilet en een badkamer in aanbouw aanwezig en een 
vaste trap naar de bovenverdieping.

De schuur is in spouw opgetrokken en voorzien van een met oudhollandse pannen 
gedekt dak.





TUIN





Het ruime perceel rondom de woning 
is voorzien van grind en sierklinkers. 
Diverse fraai aangelegde beukenhagen, 
borders en enkele fruitbomen, zetten 
de toon in deze groene tuin, die alle 
privacy biedt. Door de positionering 
van de woning op het perceel, kent de 
tuin rondom de woning altijd wel een 
fijne plek in de zon.







BIJZONDERHEDEN

De villa is in 2003 volledig nieuw gebouwd met schitterende materialen.




Alle ruimten zijn voorzien van aansluitingen op het mogelijke centrale 
stofzuigersysteem en er bevinden zich loze leidingen voor diverse doeleinden.




De woning is compleet geïsoleerd en de parterre, souterrain en guesthouse 
zijn gedeeltelijk voorzien van vloerverwarming.




Op fietsafstand gelegen van het centrum van Harderwijk.




De woning heeft uitermate veel mogelijkheden voor combinatie wonen en 
werken, mantelzorg, Bed&Breakfast of een hobby welke veel ruimte vraagt.




Tevens mag er nog 50 meter worden bijgebouwd en zijn er ook al 
voorbereidingen getroffen voor de bouw van eventueel een serre. 




In de eetkamer zijn ook al diverse voorbereidingen gemaakt voor een 
gashaard. 




Ook is er een grondwaterboring aanwezig.







VOORZIENINGEN




De woning is aangesloten op alle 
nutsvoorzieningen. Verwarming geschiedt 
middels een HR Cv ketel.






VRAAGPRIJS € 1.795.000,-- K.K.





SFEERBEELDEN HARDERWIJK





Plattegrond Souterrain



Plattegrond Parterre



Plattegrond Verdieping



Plattegrond Schuur



Plattegrond Bakhuis



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.

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.




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.

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’.



Geregisseerd en geregeld

Vandaag genieten begint bij een goed gesprek


over morgen. Onze financieel adviseurs helpen


u bij het optimaliseren en plannen van de


financiering van uw woning en uw vermogen.


We zorgen voor inzicht in uw financiële positie


en trekken een parallel naar de fase waarin u


zich bevindt. Én naar de toekomst.


Drieklomp Financieel Adviseurs bevordert een


flexibele, aangename oplossing voor nu en later.

Verzekeringen      Hypotheken      Pensioenen      Vermogensadvies 0342 47 09 40    |    fa@drieklomp.nl    |    www.drieklompfinancieel.nl



PLEK VAN THUIS
Waar we bewegen, ontwikkelen, groeien en verplaatsen.

Waar we leven. Soms hier. Soms daar. Omdat we dan 
weer komen, dan weer gaan.

F.A. Molijnlaan 3  8071 AA Nunspeet  | 0341 278383 |    nunspeet@drieklomp.nl    |    www.drieklomp.nl


