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Unieke plekken zijn zeldzaam, maar niet onvindbaar!

Omringd door de simpele perfectie van de natuur waar statigheid, luxe en 
allure elkaar ontmoeten...

Gelegen aan de noordoostelijke rand van de Veluwe, verscholen in het 
groen, badend in rust: Landgoed Kolthoven o.a.:

- vrijgesteld van overdrachtsbelasting!

- mogelijkheden voor luxe zorg!

- zeer goed geïsoleerd!

- concoursstaat!




Zeeën van ruimte, vergezichten in het groen en serene rust typeren dit 
prachtige landgoed – met een perceeloppervlakte van ruim 5 hectare – aan 
de Tongerenseweg 118 in Epe (GLD). Het witgepleisterde landhuis ademt 
symmetrie en heeft een indrukwekkend gebruiksoppervlak wonen van wel 
liefst 800 m². Daarnaast beschikt het landgoed over een riant bijgebouw/
koetshuis met een inhoud van circa 600 m³.

Landgoed Kolthoven is een ideaal oord voor mensen die van natuur en stilte 
houden, maar het biedt eveneens ruimte aan tal van andere (zakelijke) 
mogelijkheden. 





Landgoed Kolthoven - het landhuis en het bijgebouw/koetshuis




Het landhuis en nabijgelegen bijgebouw/koetshuis dateren uit 1914 en zijn 
gebouwd in opdracht van L.C. Kolff, onder de supervisie van de vermaarde 
Apeldoornse architect J.A. Wijn. Hoewel Landgoed Kolthoven aanvankelijk 
particulier bezit was, deed het huis tijdens de Tweede Wereldoorlog dienst 
als noodhospitaal voor het Rode Kruis. In de jaren na de oorlog had het 
diverse andere functies, maar sinds twee decennia is het (weer) in 
particuliere handen.




Het landhuis is in de afgelopen jaren grondig gerenoveerd.  De werkelijk 
adembenemende klassieke uitstraling gaat hand in hand met hoogwaardige 
technologie. De huidige eigenaar heeft er o.a. voor gezorgd dat het 
energieverbruik fors is afgenomen tot wel 90% reductie! Zo beschikken alle 
raamkozijnen over HR ++ (isolatie)glas, zijn de buitenmuren van het 
landhuis behandeld met een speciale coating/keramisch filter waardoor 
vochtige muren tot het verleden behoren en de stookkosten aanzienlijk zijn 
teruggedrongen en zorgt de Smartflower in het gazon aan de voorzijde van 
het landhuis voor een flinke hoeveelheid zonne-energie. 

Bouwtechnisch

Het buiten is opgetrokken in witgepleisterd dikwandig zandsteen.

Dakbedekking door middel van dakpannen.

De restauratie van het huis is alomvattend geweest. 

O.a. het aanbrengen van nieuwe kozijnen met HR++ beglazing en met het behoud van 
het oorspronkelijke karakter. 

De restauratie van het bijna koninklijke plafond in de zitkamer en de centrale hal heeft 
bijvoorbeeld ruim 4 maanden geduurd.

Schilderwerk is uitgevoerd in 2016/2017.

Woonoppervlakte van het huis is circa 800 m²







INDELING PARTERRE

De dubbele deuren van de hoofdingang, gelegen aan de linkerzijde van het 
landhuis, verlenen de toegang tot de royale entree. Deze is voorzien van een 
gepolijste marmeren vloer in dambord (zwart-wit) en heeft direct rechts een 
deur naar de prachtige herenkamer. Deze beschikt over een schitterend 
geornamenteerd plafond, elegante wandversiering en een gas openhaard 
voorzien van een originele stenen schouw. 




Terug in de entree leiden (wederom) dubbele deuren naar de imposante hal 
van het landhuis, met meteen aan de rechterzijde een (tweede) deur naar 
de herenkamer.




Links van de hal zijn een halfopen garderoberuimte en een separaat toilet 
gesitueerd. Een deur in de garderoberuimte leidt naar het gastenverblijf aan 
de linkerzijde van het landhuis. Deze beschikt over een eigen keuken, een 
woonkamer met eetgedeelte, een slaapkamer, een badkamer (voorzien van 
douche en wastafel) en een separaat toilet. Het gastenverblijf beschikt 
tevens over een eigen entree, welke is gelegen aan de linkerzijde van de 
hoofdingang.




Terug in de hal bevindt zich aan de rechterzijde (grenzend aan de 
herenkamer) een schitterende zitkamer. Deze beschikt over een 
indrukwekkende plafondversiering (met de hand gestuukt) en een gas 
openhaard voorzien van een fraaie zandstenen schouw. Openslaande 
deuren leiden naar het bordes aan de voorzijde van het landhuis, dat een 
fenomenaal uitzicht biedt op het voorgelegen gazon.




Achter de zitkamer is een behaaglijke woonkamer/eetkamer gesitueerd, 
met aangrenzend een fijne serre met openslaande deuren naar de tuin en 
het terras aan rechterzijde van het landhuis.




Links van woonkamer/eetkamer bevindt zich wederom een entree, welke is 
gelegen aan de rechterzijde van het huis.




Links van de hal is de entree van de achterzijde van het landhuis gesitueerd. 
Deze beschikt over een deur naar de berging en een deur naar de gezellige 
woonkeuken.

VERVOLG INDELING PARTERRE

De woonkeuken in landelijke stijl is voorzien van een vloer van gepolijst marmer in 
dambord, een granieten aanrechtblad en hoogwaardige inbouwapparatuur en biedt 
een heerlijk uitzicht op de tuin aan de rechterzijde van het landhuis.




Grenzend aan de woonkeuken bevindt zich een bijkeuken, welke is voorzien van een 
was- en droogmachineaansluiting.




Een deur in de bijkeuken leidt naar de technische dienstruimte, welke tevens een 
aparte toegang heeft vanaf buiten. De kelder(trap) van het huis is te bereiken via een 
deur in de woonkeuken. De kelder beschikt over vier ruime provisieruimtes en een 
(aparte) wijnkelder.




Kenmerkend voor de begane grond zijn de prachtige vloeren (waarbij gepolijst marmer 
in dambord wordt afgewisseld met stijlvol parket in visgraatmotief), de sierlijk 
geornamenteerde plafonds van wel 5.05 meter hoog en de schitterende raampartijen 
met roedeverdeling die zorgen voor perfecte symmetrie.





















INDELING 1E VERDIEPING

Een imposante trappartij, bestaande uit een uit eikenhout gesneden 
trapleuning en dito balustrade, leidt naar de overloop van de eerste 
verdieping. 




Recht tegenover de overloop is de ruime fitnessruimte gesitueerd, welke een 
indrukwekkend uitzicht biedt op het voorgelegen gazon. 




Aan weerszijden van de fitnessruimte bevinden zich twee riante slaapkamers. 




De slaapkamer links beschikt over openslaande deuren naar het balkon, 
gelegen bovenop de serre van het landhuis. Aangrenzend aan deze slaapkamer 
zijn een ruime walk-in-closet en een riante badkamer/wellnessruimte. Deze 
ruimte beschikt onder meer over een royaal whirlpoolbad, twee (aparte) 
inloopdouches, een Finse sauna, stoomcabine, dubbele wastafel, een 
technische ruimte en een toilet.




De slaapkamer rechts is royaal en biedt – net als de kamer links van de 
fitnessruimte – een prachtig uitzicht op het gazon aan de voorzijde van het 
landhuis.




Naast de bovengenoemde slaapkamer is een knusse kinder(slaap)kamer 
gesitueerd.




Vervolgens een doorloop naar een (compleet) eigen vertrek. Deze bestaat uit 
een woonkamer, een slaapkamer, een badkamer (voorzien van een ligbad, 
dubbele douche en dubbele wastafel) en een separaat toilet. 



























INDELING 2e VERDIEPING

Een vaste trap leidt naar de tweede verdieping. Hier bevinden zich vijf royale 
slaapkamers (waarvan er één momenteel dienstdoet als biljartkamer), vier ruime 
vaste kasten/bergruimtes te bereiken vanaf de overloop van de verdieping en een 
badkamer (voorzien van een dubbele wastafel, douche, toilet en bidet).









HET BIJGEBOUW/KOETSHUIS




Het bijgebouw/koetshuis beschikt over een  zeer royale inpandige garageruimte en 
een ruime kantine (voorzien van een keukenblok, douche en toilet). 




Een vaste trap leidt naar de verdieping van het bijgebouw/koetshuis, waar zich de 
inpandige woning bevindt. Met grenzend aan de overloop drie fijne slaapkamers, 
een woonkamer met een halfopen keuken en een badkamer (voorzien van een 
douche, wastafel en toilet).




Twee paar openslaande deuren (waarvan één gesitueerd in de halfopen keuken en 
één in de slaapkamer gelijk links naast de trap) leiden naar het gezellige dakterras 
dat uitzicht biedt op het achtergelegen gazon en bos.




De inpandige woning is recent gerenoveerd en verkeert in een zeer goede staat.







DE TUIN/BUITENRUIMTE


De tuin/buitenruimte bestaat onder 
meer uit een lange rechte oprijlaan 
met aan weerszijden schitterende 
oude beukenbomen, uitgestrekte 
gazons, weelderige struiken, een 
terras, gelegen aan de achterzijde van 
het landhuis, dat een heerlijk uitzicht 
biedt op de tuin in barokstijl en een 
eigen bos.

In het gerenoveerde bos staat een 
prachtige, houten kapschuur met een 
afmeting van circa 16 x 7 meter en een 
hoogte van wel 5.50 meter. In deze 
schuur bevinden zich momenteel 
diverse professionele tuinmachines.





NOEMENSWAARDIG




-Het relatief (zeer) lage energieverbruik van het landhuis, waarvoor diverse 
ingrijpende maatregelen zijn getroffen. Zoals een grondige aanpak van de 
fundering, het isoleren van de vloeren en kelder, het plaatsen van HR ++ 
(isolatie)glas, het aanbrengen van een speciale coating/keramisch filter op 
de buitenmuren van het landhuis en het plaatsen van een Smartflower in 
het gazon aan de voorzijde, die zorgt voor een flinke hoeveelheid zonne-
energie.




-Het royale gebruiksoppervlak wonen van wel 800 m² en de riante 
perceeloppervlakte van wel 50.000 m².




-De aanwezigheid van een royaal bijgebouw/koetshuis met een inhoud van 

600 m³, voorzien van een grote inpandige garageruimte en een complete 
inpandige woning.




-De fijne, centrale ligging van het landgoed: dichtbij de bebouwde kom, op 
korte afstand van uitgestrekte bossen en de schitterende Veluwe en met de 
snelwegen A50 en A28 binnen handbereik.




-Het landgoed is volledig omheind en toegang wordt verkregen middels een 
smeedijzeren hekwerk, welke op afstand bedienbaar is en is voorzien van 
een video- en intercomsysteem.




-Het landgoed is gerangschikt onder de Natuurschoonwet wat vele fiscale 
voordelen biedt, zoals onder meer vrijstelling van overdrachtsbelasting.




-Het landgoed is een gemeentelijk monument.




-Het landgoed is niet opengesteld.







Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond 2e verdieping



Plattegrond verdieping koetshuis



Kadastrale kaart



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.



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



Drieklomp Makelaars en Rentmeesters

F.A. Molijnlaan 3


8071 AA  Nunspeet

T 0341 – 278383


E nunspeet@drieklomp.nl

www.drieklomp.nl


