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Verscholen in het groen, in een werkelijk rustige en bosrijke omgeving 
mogen wij u deze bijzondere plek aanbieden! 




Midden in de natuur, via een verstillend pad met elektrische toegangspoort, 
bereikt u dit stijlvolle, rietgedekte landhuis “Boschhoeve”. Een veilige 
thuishaven vol rust en privacy… wakker worden in het bos, begeleid door 
het concert van vogels die alweer een nieuwe dag aankondigen. Het klinkt 
alsof u droomt, maar dit is het standaard ochtendritueel aan de 
Lichttorenweg 12, iedere dag opnieuw. Tijdens een wandeling over uw eigen 
perceel met bos en tuin van ruim 35.000 m² zult u absoluut een 
paradijselijke gevoel ervaren! Zelfs aan de achterzijde van uw perceel is een 
extra uitgang aan de Jachtlustweg. Van de morgen tot de avond, het gehele 
jaar door, laat deze omgeving u telkens weer het ultieme buitenleven 
ervaren. 




Deze woning is in 1930 gebouwd, in 1970 is er een aanbouw (inpandige 
dubbele garage) geplaatst en de huidige eigenaar heeft deze droomplek 
gemaakt tot een eenheid van stijl en luxe o.a. door het aanleggen van een 
luxe buitenbeleving met zwembad en jacuzzi. De ingrijpende verbouwing 
(2011) geeft dit familiehuis nu een eigentijdse uitstraling in combinatie met 
een aantal authentieke elementen die bewaard zijn gebleven. Door de 
separate ingang en voorzieningen als keuken en toilet in de voormalige 
garage zijn er mogelijkheden voor kantoor en/of praktijk aan huis. 




De omgeving van Epe is perfect voor natuur- en paardenliefhebbers. Al 
genietend van de prachtige bosgebieden, glooiende heidevelden en het 
mooie IJssellandschap ontdekt u te voet, fietsend of te paard de mooiste 
plekken! Daarnaast biedt het centrum veel voorzieningen zoals diverse 
supermarkten, winkels en restaurants. De steden Zwolle en Apeldoorn zijn 
gelegen op korte afstand evenals de aansluiting met de A50 en A28.




Kortom, een heerlijk familiehuis op een prachtige plek en we waarschuwen 
u: als u dit huis durft te omarmen, zal het u niet meer loslaten! 
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Zodra u door de toegangspoort het terrein oprijdt, ervaart u de enorme ruimte en 
royale opzet van dit perceel! Meerdere auto’s kunt u hier met gemak parkeren, het 
pad loopt langs de gehele woning en slingert langs de bomen tot aan de achterzijde 
van deze wonderschone locatie.

Aangekomen bij de overdekte entree, stapt u door de boerendeur (bestaande uit 
een boven- en een onderdeur) de woning binnen. Samen met de sfeervolle luiken, 
de ramen met roedeverdeling, de prachtige plafonds met houten balken, de 
paneeldeuren en de authentieke stalramen zijn dit de elementen die de historie van 
de woning weergeven. De houten vloerdelen vormen een prettig contrast met de 
witte muren. Het ruime toilet met fonteintje is voorzien van een rustige kleurstelling 
in wit-antraciet. De ruime woonkeuken is een plek waar u wilt samenkomen met uw 
gezin/familie en/of vrienden! Ook hier de ultieme combinatie van een moderne 
keuken met kookeiland en een klassieke  open haard voorzien van oudhollandse 
tegeltjes in Delfts blauw. In de keuken is de volgende inbouwapparatuur aanwezig: 
Borreti 5-pits gasfornuis, vaatwasser, koffiemachine, combi oven-magnetron, vriezer 
en koelkast. 













De vele raampartijen zorgen voor een prettige lichtinval en geven u een 
fantastisch uitzicht over het groen. De living met houten balkenplafond is 
aan de achterzijde van de woning. Om het buitenleven en -gevoel naar 
binnen te halen, zijn er meerdere openslaande deuren. Ook zijn de 
voormalige staldeuren geheel voorzien van glas. Door het ruime oppervlakte 
zijn er meerdere zithoeken gecreëerd. In deze living is vloerverwarming als 
ook een CV houtkachel. 




In de gang is toegang tot de diepe kelder die prima geschikt is voor een 
wijnkelder of bergruimte. Hier staan verder de 2 opslagvaten van de CV. Om 
de entree licht en ruim te houden, is er een aparte garderobekamer met 
doorgang naar het kantoor. Het kantoor is ook separaat bereikbaar middels 
een eigen buitendeur. Bij binnenkomst treft u een keukenblok, voorzien van 
vaatwasser en koelkast als ook het toilet met fonteintje. Deze ruimte is 
voorzien van een apart alarm ( hetzelfde systeem als voor de rest van de 
woning). 




Voordat u de grote ruimte bereikt, is er nog een fijne werkplek gecreëerd 
wat d.m.v. een tussendeur afgesloten kan worden. De grote ruimte met 2 
dubbele openslaande deuren biedt mogelijkheden voor kantoor, salon, 
praktijk, atelier maar uiteraard kunt u hier ook een slaapkamer met 
badkamer creëren waardoor u de woning levensloopbestendig maakt. Dit 
gehele deel is onderkelderd en geïsoleerd en is met een vaste trap 
bereikbaar. Momenteel wordt deze ruimte als werkplek gebruikt. Achter de 
schuifwanden is veel opbergruimte. Ook is er een zeer royaal werkblad met 
daaronder ook nog extra opbergruimte. Verder bevindt zich hier de 
technische ruimte voor o.a. internet/alarm en back up stroomvoorziening.









1e Verdieping

De houten trap biedt toegang tot de eerste verdieping met 3 slaapkamers 
en 2 badkamers en een ruime overloop met creatieve oplossing voor het 
creëren van bergruimte. Opvallend zijn de authentieke  ronde deuren die 
ook hier zorgen voor een mooi contrast met de strakke wanden en plafonds 
met led spots. De eerste kamer bevindt zich aan de voorzijde van de woning. 
Deze ruimte is multifunctioneel: logeerkamer, wasruimte ( aansluiting voor 
wasmachine en droger) en kleedkamer door de royale inloopkast. De 
tweede slaapkamer is aan de achterzijde van de woning met ook hier een 
waanzinnig uitzicht! Deze zeer ruime kamer heeft een eigen badkamer 
voorzien van inloopdouche met regendouche en normale douche, wastafel, 
design radiator en toilet. De badkamer is geheel betegeld in opnieuw de 
rustige kleurstelling wit-antraciet.

Het kleine hoogteverschil met de badkamer en master bedroom is speels 
opgelost middels enkele traptreden. De moderne badkamer is geheel 
betegeld en heeft een badmeubel met dubbele kraan, toilet, design 
radiator, ruime inloopdouche en bad met whirlpool. 

De master bedroom heeft royale ramen als ook aan beide zijden de 
authentieke stalraampjes. Veel licht en veel mogelijkheden om van het 
uitzicht te genieten! Op de overloop is er achter de schuifwanden veel 
opbergruimte.

















TUIN

Het gehele perceel is omzoomd door hoge loof- en naaldbomen wat zorgt voor 
optimale privacy. Rondom de gehele woning is een ruim terras als ook een prachtige 
gazonpartij wat naadloos overloopt in weide en bos. Op de plek waar nu de weide is, 
was voorheen een paardenwei voor 2 paarden. De voormalige paardenstal is 
afgebroken en er is voormelding voor vergunning om een groot bijgebouw te 
plaatsen met de afmetingen van 132 m2. Verder staat er een houten schuurtje bij de 
weide en is er nog een opslag voor hout en gereedschap. 

In het bos zijn vele wandelpaadjes met zelfs een loungebank om tussendoor een 
momentje te gaan zitten en te genieten van het ware buitenleven! 

Als eyecatcher heeft de huidige eigenaar een buiten wellness laten aanleggen (2013) 
compleet met groot zwembad, jacuzzi, buitendouche, terras afgewerkt met 
vlonderplanken en met meerdere hoekjes om volop te kunnen genieten van deze 
luxe! 







VOORZIENINGEN

- Elektrische toegangspoort;

- Alarm (aangesloten op meldkamer);

- Brandalarm;

- Eigen waterbron;

- Irrigatiesysteem in gazonpartij;

- Buitenverlichting op lichtsensor en timer;

- 3-fasen krachtstroom;

- Glasvezel;

- 3 WIFI punten;

- CV Houtkachel met 2 buffervaten;

- Verwarming voor zwembad is voorbereid middels een systeem wat aangesloten 
kan worden op de hout CV (te bedienen via app).









Plattegrond - Parterre



Plattegrond - Etage



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 

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

F.A. Molijnlaan 3


8071 AA  Nunspeet

T 0341 – 278383


E nunspeet@drieklomp.nl

www.drieklomp.nl


