
WAPENVELD, HENK CRAMERLAAN 5

“Een verrassende VILLA met karakter en 
stijl op een unieke locatie in Wapenveld”

www.drieklomp.nl



U zoekt een perfecte ligging qua rust, natuur en voorzieningen? Dan 
nodigen wij u van harte uit om kennis te maken met deze VILLA, zo’n 8 
kilometer ten zuiden van Zwolle. Door de unieke ligging tussen de bossen en 
de heide van de Veluwe en de IJsselvallei is het gebied landelijk gezien een 
parel! 




Gelegen in het groen, nabij het Landgoed Petrea ( Geldersch Landschap en 
Kasteelen) tussen Hattem en Wapenveld, mogen wij u deze vrijstaande 
VILLA uit de jaren ’30 met garage aanbieden! 




Een heerlijk FAMILIEHUIS met karakteristieke elementen zoals hoge plinten, 
ramen met roedeverdeling en paneeldeuren in combinatie met 
hedendaagse luxe en comfort door o.a. de aanbouw (2007) waarbij zowel op 
de parterre als op de eerste verdieping extra ruimte met een hoog 
afwerkingsniveau is gerealiseerd. De riante uitbouw én de tuin zijn onder 
architectuur ( Buro van Hasselt ) ontworpen. Het uitzicht vanuit de living op 
de vijverpartij is prachtig en door de vele raampartijen is er een 
vanzelfsprekende verbinding tussen ‘binnen en buiten’. Met 4 ruime 
slaapkamers op de eerste verdieping, een fijne woonkeuken, een chique 
studeer-werkkamer én een stijlvolle living is dit een huis om te omarmen!

Wapenveld en Hattem hebben een gezellig dorpscentrum, scholen en een 
aantal sportverenigingen. Bent u een golf-liefhebber? De afslag van de 
eerste hole van de Hattemsche Golf is binnen 1000 meter!  Voor meer 
voorzieningen is Zwolle snel bereikbaar. De steden Apeldoorn en Deventer 
zijn in de nabijheid gelegen als ook de snelwegen A50, A1 en A28.

Kortom, u hoeft niet verder te zoeken! Wij heten u dan ook van harte 
welkom! 





Kenmerken
BOUWJAAR

BOUWWIJZE




ISOLATIE 




WOONOPPERVLAKTE

OVERIGE INPANDIGE RUIMTE

INHOUD

PERCEELOPPERVLAKTE

ENERGIELABEL

De villa  is gebouwd in 1938.

Traditioneel gebouwd.




De woning is grotendeels 
geïsoleerd. 

ca. 268 m²

ca. 8 m²

ca. 936 m³

1.376 m²

C





INDELING 




Parterre

Via het pad van authentiek straatwerk loopt u tussen de hagen door naar de 
voordeur. De overdekte entree biedt toegang tot de ruime hal met een passende 
plavuizen vloer in zwart-wit combinatie. De muren zijn licht en strak gestuct wat een 
prachtige combinatie geeft en u direct meeneemt in de jaren ’30 stijl! De meterkast 
bevindt zich in de hal en ook is hier het toilet in zwart-witte kleurstelling. Via de 
gang is aan de rechterzijde de fijne woon- en leefkeuken ( 2001), voorzien van 
vloerverwarming. De openslaande deuren geven direct toegang tot het terras met 
open haard. De keuken heeft een granieten aanrechtblad met gefrijnde rand en is 
voorzien van de volgende inbouwapparatuur: Boretti 6 pits gasfornuis met dubbele 
oven, koel-vries combinatie en een keukeneiland met vaatwasser en quooker.







De garderobe als ook ingebouwde kasten bevinden zich bij de achterdeur. 

Vanuit de sfeervolle hal is aan de linkerzijde als eerste een ruime studeer- 
werkkamer met bibliotheek. De klassieke schouw met open haard en de sfeervolle 
massief eiken houten vloer maken het plaatje compleet! De living is wat lager 
gelegen en middels een afstapje komt u in deze heerlijke open en hoge ruimte. Een 
combinatie van sjiek modern door de aluminium kozijnen met schuifdeuren, houten 
vloer en open haard. 

In de hal is eveneens de toegang naar het ruime souterrain. Door de prettige 
lichtinval en de vloerverwarming is het souterrain momenteel als werkplek ingericht. 
Ook is deze ruimte lange tijd als ‘chillplek’ voor de jongelui gebruikt!



















1e Verdieping

Via de houten trap met vide bereikt u de eerste verdieping. De gehele verdieping is 
voorzien van een houten vloer. In tegenstelling tot een walk in closet is deze mooie 
walk through closet een doorloopkast van de gang naar de master bedroom. De 
enorme hoogte én het uitzicht vanuit deze slaapkamer is fantastisch en daarbij is er 
ook nog een badkamer en suite met vloerverwarming voorzien van een bad, 
douche, dubbele wastafel en toilet in een rustige kleurstelling. Wat een luxe en 
comfort! Aan de voorzijde van de woning is de tweede slaapkamer met ingebouwde 
kast en wastafel. En slaapkamer drie en vier zijn gespiegelde kamers, beide met een 
dakkapel. Verder is er een wasruimte met de aansluiting voor wasmachine en droger 
als ook een tweede badkamer met douche en een separaat toilet. 




2e Verdieping

Met een vaste trap komt u op de tweede verdieping. Momenteel wordt deze ruimte 
gebruikt als slaap- en logeerzolder. Aan de zijde van de woonkeuken is er nog een 
ruime bergzolder. 







BIJGEBOUW

De garage met ruime overkapping staat in 
de hoek van het perceel. De vliering biedt 
nog extra opbergruimte. Verder is er 
elektriciteit en gas aanwezig. Naast de 
overkapping is een ruime houtopslag. 




VOORZIENINGEN

Elektrische laadpaal

Alarm

Glasvezel

Bang & Olufsen multiroom-systeem

Eigen waterbron

Irrigatiesysteem

2 CV ketels 







TUIN

De heerlijke tuin is ontworpen door Buro van Hasselt waarbij er verschillende 
tuinkamers zijn gecreëerd door diverse hagen en volwassen borders van o.a. 
rododendrons. De strakke vijverpartij is hier toch wel een bijzondere eye catcher! Af 
en toe zit er zelfs een ijsvogeltje op de rand.  Het ruime terras met open haard nodigt 
uit om hier in volle privacy te genieten van het buitenleven.  Naast de VILLA zijn aan 
beide zijden nog vele meters groen. Het ontwerp met verschillende doorkijkjes 
maakt de tuin groter en spannender omdat er verschillende ‘kamers’ zijn ingericht. 
Verrassend groen met daarbij voldoende parkeergelegenheid met elektrische 
laadpaal op uw eigen perceel!



FAVORIETE ADRESJES IN DE OMGEVING

Restaurant: Brass Boer, Zwolle

Favoriete speciaalzaak: verschillende in 
Zwolle

Dat heerlijke terrasje: Herberg Molecaten, 
Hattem

Indrukwekkende natuur: De Veluwe en de 
IJssel op loopafstand. Maar ook thuis, 
waar je vanaf de bank in je woonkamer 
een ijsvogel op de rand van je vijver ziet 
zitten.



Plattegrond - Souterrain 



Plattegrond - Begane Grond



Plattegrond - 1e Verdieping 



Plattegrond - 2e Verdieping 



Kadastraal overzicht  



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.

Wanneer u denkt volledig geïnformeerd te zijn, kunt u schriftelijk (via Move.nl) 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 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. *Alle 
transacties zijn onder voorbehoud gunning verkoper.




Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekeningEen 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’.

ONDERHANDELEN

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.





Drieklomp Makelaars en Rentmeesters

F.A. Molijnlaan 3


8071 AA  Nunspeet

T 0341 – 278383


E nunspeet@drieklomp.nl

www.drieklomp.nl


