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Over het landgoed..

Wanneer u de toegangspoort passeert en de oprijlaan oprijdt, zult u 
ongetwijfeld vermoeden dat er zich wel eens iets bijzonders zou kunnen 
openbaren… Dit is absoluut geen understatement want verscholen achter 
de groene omheining treft u dit uiterst charmante landhuis gelegen op een 
NSW-gerangschikt landgoed van 50.833 m². Een uitgelezen plek, waar u 
werkelijk nog in alle rust en privacy geniet van wat deze omgeving u te 
bieden heeft. De uitgestrekte natuurgebieden met oneindige bossen en 
glooiende heidevelden mag u hier uw achtertuin noemen.

Het royale en authentieke landhuis (1936) ligt mooi gesitueerd op het 
perceel en geeft u een magnifiek uitzicht over de tuin, welke is gelegen op 
een prachtige open ligging te midden van het groen, voorzien van een grote 
natuurvijver en sfeervolle siertuin. Het landhuis is destijds zo ontworpen dat 
u vrijwel vanuit elke kamer een bijzonder fraai uitzicht heeft over het 
landgoed. Het zeer goed gerenoveerde en onderhouden landhuis vertoont 
stijl en klasse. Door het gebruik van mooie en kwalitatief uitstekende 
materialen is het hier heerlijk thuiskomen. Het landhuis voldoet volledig aan 
de eisen van deze tijd, het geheel is uitmuntend geïsoleerd.




Niet alleen de natuur, maar ook de dagelijkse voorzieningen liggen binnen 
handbereik. Op korte afstand ligt het dorp Epe met al haar voorzieningen. 
Epe heeft een uitgebreid aanbod aan winkels en aan middelbare scholen en 
is ook met de fiets. 




De woning met een inhoud van maar liefst 2.056 m³, heeft alles in zich voor 
een écht familiehuis, een woonkeuken, een ruime & lichte living,  
kantoorruimte en  6 slaapkamers plus twee badkamers op de verdieping. De 
mogelijkheid om wonen en werken te combineren bestaat dus ook. Zowel in 
de woning is er ruimte voor een kantoor/praktijk alsook in het praktische 
bijgebouw!




Op een fijne afstand van het landhuis staat het onderkelderde bijgebouw 
met ruimte voor een autoverzameling en nog alle ruimte voor bijvoorbeeld 
een verzameling tweewielers. Boven de garage bevind zich een meer dan 
compleet guesthouse. En als dat nog niet genoeg is staat er achter op het 
perceel ook nog een vrijstaand gastenverblijf. Tevens staat er ook nog een 
bijgebouw met 3 stallen, een poetsplaats en een zolder. Achter op het 

perceel gelegen vindt u nog een grote kapschuur én er is nog een kas uit de 30’er jaren.




Comfortabel resideren op de Veluwe, op enkele autominuten afstand van de snelweg 
A28 en de A50? De schoonheid en de rust van het landhuis en landgoed zijn het 
bezichtigen meer dan waard. Wij nodigen u van harte uit om dit landgoed te beleven.





FISCALE VOORDELEN

Landgoed Limberlost is een NSW-landgoed, wat inhoudt dat het is gerangschikt onder 
de Natuurschoonwet 1928. Dit kan meerdere (fiscale) voordelen met zich meebrengen, 
zoals onder meer de vrijstelling van overdrachtsbelasting, erfbelasting, voordelen OZB/ 
WOZ







Kenmerken
BOUWJAAR

BOUWWIJZE







ISOLATIE 

WOONOPPERVLAKTE

OVERIGE INPANDIGE RUIMTE

INHOUD

GEBOUWGEBONDEN BUITENRUIMTE

EXTERNE BERGRUIMTE

PERCEELOPPERVLAKTE

ENERGIELABEL

Het landhuis is gebouwd in 1936.

Traditionele bouw. Opgetrokken in 
steen/spouwmuren.

Pannen gedekt dak.

De woning is volledig geïsoleerd.

ca. 445 m²

ca. 93 m²

ca. 2.056 m³

ca. 18 m²

ca. 111 m²

50.833 m²

-





INDELING

Parterre

Overdekt entree. Ontvangsthal met garderobe, toilet en een imposante trap 
naar de 1e verdieping. De hal biedt middels openslaande deuren toegang tot 
de royale woonkamer met uitzicht op de tuin. De woonkamer is voorzien van 
een sfeervolle gaskachel en beschikt tevens over een bibliotheek en 
openslaande deuren naar de tuin. En suite ligt de eetkamer voorzien van een 
karakteristieke erker. Alle voornoemde ruimtes zijn voorzien van een prachtig 
en duurzame eikenhouten parketvloer. Aansluitend aan de woonkamer 
bevindt zich de woonkeuken, voorzien van een hoekopstelling en 
inbouwapparatuur. Naast de keuken bevindt zich de achter entree c.q. 
bijkeuken, deze bijkeuken biedt middels toegang tot de ruim opgezette 
werkkamer welke is voorzien van vaste kasten. Via de bijkeuken heeft u ook 
toegang tot de 1e verdieping middels een vaste trap.





Etage

De etage is te bereiken via de imposante trap. Op de 1e verdieping bevindt 
zich de mastersuite, de mastersuite beschikt over veel ruimte, openslaande 
deuren naar het balkon en beschikt over een eigen badkamer. De badkamer is 
voorzien van een inloopdouche, dubbele wastafel, ligbad en toilet. De 
badkamer is eventueel ook vanaf de overloop te bereiken. Op de verdieping 
bevinden zich nog 5 slaapkamers, waarvan 1 voorzien van dakterras en een 
ander van een loggia. Op de overloop bevindt zich tevens nog een wasruimte 
én een 2e badkamer. Deze badkamer is voorzien van een douche-/bad 
combinatie, dubbele wastafel en toilet.























BIJGEBOUWEN

Kas

Bouwjaar: 1936

Bouwwijze: stenenborstwering, staalconstructie met glas.

Oppervlakte: ca. 44 m²




Stal 

Bouwjaar: 2001

Bouwwijze: Opgetrokken in steensmuren.

Dakbedekking: Pannengedekt dak.

Isolatie: De stal is beperkt geïsoleerd.

Oppervlakte: ca. 111 m²




Indeling:

Voorzien van 2 stallen, opslag en een poetsplaats. Op de zolder met 
dakkapel bevindt zich nog bergruimte en een keukenblokje.




Schuur met guesthouse

Bouwjaar: 2003

Bouwwijze: Opgetrokken in steen/spouwmuren.

Dakbedekking: Geïsoleerde dakplaten voorzien van dakpannen.

Isolatie: De schuur is volledig geïsoleerd.

Woonoppervlakte: ca. 96 m²

Berging/schuur: ca. 216 m²

Bruto inhoud: ca. 1.120 m³




Indeling:

Dit bijgebouw beschikt over 3 verdiepingen, de begane grond beschikt over 
een entree met een vaste trap naar het souterrain en het gastenverblijf, 
tevens bevindt zich op deze verdieping een toilet. De begane grond beschikt 
over 3 roldeuren. Het souterrain kunt u bereiken met een vaste trap en 
middels een overkapte inrit. Zowel op de begane grond als in het souterrain 
kunt u meerder voertuigen kwijt. Uiteraard is dit bijgebouw ook voor andere 
doeleinden te gebruiken.

Op de verdieping bevindt zich een appartement met een royale woonkamer, 
een badkamer en keuken te bereiken vanaf de overloop én een grote 
slaapkamer.











Kapschuur

Bouwjaar: 1997

Bouwwijze: Opgetrokken in steensmuren en houten wanden.

Oppervlakte: ca. 254 m²




De kapschuur beschikt naast de open kap over een grote opslag diverse 
werkruimtes. De grote ruimtes zijn multifunctioneel. Tevens is er nog een vastte trap 
vanuit de opslag naar de open verdieping welke ook als opslag benut wordt.







Guesthouse

Bouwjaar: 1997

Bouwwijze: Opgetrokken in steen/spouwmuren.

Dakbedekking: Geïsoleerde dakplaten voorzien van dakpannen.

Isolatie: De schuur is volledig geïsoleerd.

Woonoppervlakte: ca. 82 m²

Bruto inhoud: ca. 326 m³




Indeling:

Entree, hal met toilet en toegang tot de keuken en de woonkamer. De woonkamer is 
voorzien van inbouwkasten en openslaande deuren naar de tuin. Woonkeuken v.v. 
inbouwapparatuur, toegang tot de tuin en naar de kelder.

Op de verdieping welke te bereiken is middels een vaste trap, bevinden zich 3 
slaapkamers waarvan 1 v.v. is van een vaste kastenwand en de ander toegang geeft 
tot de CV-ruimte. Tevens is er een badkamer op de overloop v.v. wastafel, toilet en 
douche.













BIJZONDERHEDEN

- Indien het questhouse afgebroken wordt, mag er een groot nieuw landhuis 
gebouwd worden. Een     bouwplan voor dit te bouwen landhuis is reeds aanwezig.

- Centraal gelegen met de Veluwse bossen in de achtertuin;

- Rustig gelegen en volop privacy;

- Elektrische toegangspoorten;

- Op het terrein is tevens een zwembad gerealiseerd met volledige installatie. Het 
zwembad is nu  echter afgedekt en in gebruik als terras.

- Diverse veiligheidsvoorzieningen;

- Zeer kundig gerenoveerd en het geheel is volledig bij de tijd;

- NSW-rangschikking, met grote fiscale voordelen.





VOORZIENINGEN


De woning is aangesloten op alle nutsvoorzieningen. Verwarming door hete 
luchtverwarming en warm water d.m.v. HR Ketel. Een snelle internetverbinding 
dankzij glasvezel ligt in het verschiet. 











Plattegrond - Parterre



Plattegrond - Etage



Plattegrond - Bijgebouw Souterrain



Plattegrond - Bijgebouw Begane Grond



Plattegrond - Bijgebouw Etage



Plattegrond - Stal Begane Grond



Plattegrond - Stal Etage



Plattegrond - Guesthouse Parterre



Plattegrond - Guesthouse Etage



Plattegrond - Kapschuur Begane Grond



Plattegrond - Kapschuur Etage



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


