
ERMELO, HOOGE RIET 36

“Vorstelijk wonen in rijksmonument De 
Hooge Riet”

www.drieklomp.nl



Liefhebbers opgelet….! We nemen u met gepaste trots mee naar ‘De Hooge 
Riet’, het statige pronkstuk van Ermelo. De Hooge Riet maakt deel uit van 
Landgoed Veldwijk. Het markante rijksmonument is in 1939 ontworpen als 
sanatorium voor welgestelden. Licht, lucht, ruimte en rust waren toen de 
ingrediënten, maar hebben inmiddels een hedendaags en duurzaam vervolg 
gekregen! Ook zijn oorspronkelijke details zoveel mogelijk behouden.




Na jaren leegstand is het nu tijd voor een nieuwe toekomst en zijn er 32 
unieke appartementen gerealiseerd in dit monument.  Elke appartement is 
anders, elk appartement is bijzonder! Met alle gemakken en comfort van 
deze tijd én met behoud van karakteristieke kenmerken van het 
rijksmonument. Verspreid in het park worden karakteristieke 
terraswoningen en royale twee-onder-een-kapvilla’s gerealiseerd, de 
woningen zijn grotendeels al opgeleverd (of worden dit kwartaal nog 
opgeleverd). 




Op deze wonderschone plek met uitzicht op de glooiende grasvelden en 
historische bomen mogen wij u dit appartement van ongeveer 83 m² met 
een eigen dakterras (van ongeveer 30 m²) op de eerste verdieping 
aanbieden! Een heerlijk licht woon- en leefgedeelte met een prachtige 
keuken, twee slaapkamers, separaat toilet, een royale badkamer met zowel 
een inloopdouche als ligbad én een waanzinnig eigen dakterras direct 
bereikbaar vanuit het appartement! Via twee fraaie monumentale 
openslaande deuren in de hal komt u via enkele traptreden (de bestaande 
trap uit het sanatorium) op dit terras met lichtpunten, elektra en 
buitenkraan. Het geheel is betegeld en afgezet met een balustrade hek.




Kortom, een plek van ruimte en rust. Een plek waar u zich goed voelt, een 
plek om thuis te komen.Veel dingen vinden in Ermelo buiten plaats: fietsen 
over de prachtige heide, wandelen door de bossen, surfen bij strand Horst, 
paardrijden rond het KNHS-centrum, bij alles ervaart u de heerlijke natuur! 

Park De Hooge Riet grenst aan het gezellige centrum van Ermelo met volop 
keuze aan winkels,  restaurants, cafés en een theater. Vergeet ook niet te 
genieten van de rust bij de Schaapskooi, Ermelo’s wijn te proeven bij de 
eigen wijngaard Telgt, de geschiedenis van de natuur te ervaren bij museum 
het Pakhuis en uiteraard noemen wij hier ook landgoed Staverden! 

Wie Ermelo zegt, zegt dus buitenleven! Door de aanwezigheid van zowel 
een trein- als busstation, als ook de ligging nabij de A28 is Ermelo vanuit alle 
windstreken uitstekend bereikbaar.

Mogen wij u begroeten?







Kenmerken
BOUWJAAR







BOUWWIJZE




ISOLATIE 




WOONOPPERVLAKTE

INHOUD

DAKTERRAS

ENERGIELABEL

Rijksmonument 1939, oplevering 
appartement januari 2023 inclusief 
Woningborg Garantie Certificaat.

Opgetrokken in steens/
spouwmuren.

HR++ glas, gevel-, wand- en 
(geluiddempende) vloerisolatie.

ca. 84 m²

ca. 306 m³

ca. 33 m²

A



Parterre

Via een statige trappartij bereikt u uw appartement. In deze ruimte is extra 
opbergruimte gecreëerd alsook de aansluiting voor wasmachine en droger. Het 
gehele appartement is voorzien van vloerverwarming en per kamer kan de 
temperatuur worden ingesteld. Het warmte-terugwin-systeem (WTW) zorgt voor 
ventilatie. In de centrale gang vindt u de videofooninstallatie. De wanden zijn 
behang klaar en het plafond is saus klaar. 




De centrale gang geeft toegang tot de verschillende ruimtes. Alle ramen zijn 
monumentaal waarbij de voorzetramen - voorzien van dubbel glas - zorgen voor 
isolatie. Passend bij de statige uitstraling van het pand is gekozen voor stijlvolle 
paneeldeuren. 







Als eerste is er de master bedroom, een mooie ruime slaapkamer met een extra 
hotelschakelaar. Naast deze slaapkamer bevindt zich de badkamer met tegels in een 
neutrale kleurstelling wit/grijs/taupe. U treft hier een ruime inloopdouche met 
marmerlook tegels, een ‘back to wall’ ligbad, handdoek radiator en een grote 
wastafel. Het separate toilet met fonteintje heeft dezelfde kleurstelling. 




De tweede kamer kan als studeer- of werkkamer worden gebruikt maar is uiteraard 
ook geschikt als tweede slaapkamer. Vanuit de centrale hal komt u vervolgens in de 
lichte living met open keuken. De keuken in neutrale kleurstelling met een 
marmerlook aanrechtblad (grijs) heeft een schiereiland met een enkele spoelbak, 
vaatwasser en inductie kookplaat met geïntegreerd afzuigsysteem. In de aparte nis 
staat de koel-vriescombinatie en een ruime opbergkast. Ook zijn er aan de 
woonkamerzijde meerdere keukenkastjes met veel opbergmogelijkheden. De living 
en keuken zijn heerlijk licht door de grote monumentale raampartijen aan twee 
zijdes.



















TUIN

Het appartementencomplex is gelegen in het ruim opgezette park van De 
Hooge Riet en heeft  daarnaast in het hart van het complex een binnentuin, 
alleen bestemd voor de bewoners.







VOORZIENINGEN

- Er is één parkeerplek gereserveerd voor dit appartement.

- In de centrale fietsenstalling (voorzien van elektriciteit) is ruimte voor twee 
fietsen per appartement.







VVE

- Kosten VvE € 277,- euro per maand: algemene bijdrage inclusief 
opstalverzekering, onderhoudskosten, intercom systeem, onderhoud eigen 
parkeerplek en gebruik fietsenstalling, schoonmaak algemene ruimtes, 
glasbewassing (4x per jaar privé gedeelten, 2x per jaar algemene gedeelten). 

- Binnentuin beheer en landgoed: circa € 65,- per maand.

- Landgoed beheer en onderhoud: circa € 55,- per maand.







FAVORIETE ADRESSEN IN DE OMGEVING

Restaurant:  Ermelo kent een royaal aanbod aan fijne restaurants, ijszaken, 
terrassen en eetcafés zoals de Dorpskamer, Van Sprang en de Boterlap. In de 
directe omgeving kunt u ook heerlijk dineren bij Ratatouille (Harderwijk) en 
het Roode Koper. 

Favoriete speciaalzaak: Om de hoek bij het appartement vindt u boekhandel 
Riemer & Walinga, een begrip in Ermelo!

Leuk hoteladres: Het Roode Koper

Dat heerlijke terras: Wilt u de gezelligheid opzoeken, dan is een bezoekje aan 
het terras van de Boterlap in Ermelo een aanrader. Bij Brasserie de 
Schovenhorst en Boshuis Drie geniet u van een hapje & drankje midden in de 
natuur.

Indrukwekkende natuur: Het bosgebied met arboretum bij De Schovenhorst.




VRAAGPRIJS

€395.000,- k.k. 

De verkoop geschiedt onder voorbehoud van gunning verkoper.











Plattegrond - Entree



Plattegrond - Appartement



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.

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


