
 

TE KOOP 

 
 

Bouwkavel 

gelegen aan de Eldrikseweg te Angerlo 

 
 



 

“Ontwerp uw eigen woning!” 

 

 

Zoekt u een krachtig concept om vrij te wonen in het buitengebied, maar ook om 

op steenworpafstand te wonen van Angerlo en Doesburg of op slechts 10 

autominuten van Arnhem?  

 

Het nieuwbouwplan aan de Eldrikseweg biedt het u! 

 

In het plan worden 3 nieuwbouwwoningen gesitueerd rond een gezamenlijk erf. 

De kavel aan de westkant van het erf wordt u aangeboden met een oppervlakte 

van 2.000 m². Natuurlijk kan aanliggend weiland bijgekocht worden indien dat 

gewenst is. Tevens wordt er een perceel van 70 m2 meegeleverd nabij de oprit, 

welke dienst kan doen als eigen parkeerplaats eventueel met garage of carport. 

 

De woning die u zelf kunt ontwerpen heeft de mogelijkheid om de voorgevel op 

oost te realiseren voor de ochtendzon en de achtergevel met tuin op west voor de 

avondzon. 

 

Het gezamenlijk erf zal een combinatie van verharding en groen vormen in een 

vierkant raster. Dit erf is toegankelijk door middel van een oprit van circa 50 

meter. 

 

Op de kavel kan een woning gerealiseerd worden met een  inhoud van maar 

liefst 1.000 m³. Kleiner kan uiteraard ook!  Een inpandige garage behoort tevens 

tot de mogelijkheden. 

 

Het perceel wordt opgeleverd, waarbij de diverse nutsvoorzieningen zijn 

aangelegd tot aan het erf. 

 

Wilt u weten of uw droomwensen in dit unieke plan ligt? 

Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

 

 

Koopsom:  € 325.000,-- vrij op naam 

Aanvaarding: in overleg 



 

Locatie bouwkavels 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impressie bouwstijlen 

  



De omgevingskaart 

 
 

 

 

 

  



 

 

 
Voor meer informatie over deze bouwkavel kunt u contact opnemen met het verkoopteam 

 

 

Contactgegevens: 
  

 

 

 

Bezoekadres:  

 

Maalderink & Lutke Willink 
Hoofdstraat 102-104 

7061 CM  Terborg 

Tel: 0315-395420 

Fax: 0315-395425 

E-mail: terborg-aog@egginkmaalderink.nl 

Internet: www.maalderinklutkewillink.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makelaar buitengebied 

Hans Fierkens 

E-mail: h.fierkens@egginkmaalderink.nl   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Openingstijden:  

 

     Maandag t/m vrijdag 8.45 tot 17.00 uur 

     Zaterdag en zondag gesloten 
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Algemene informatie 

 
Vrijblijvende aanbieding 

Hoewel deze objectinformatie met de groots mogelijke zorg is samengesteld blijft de 

mogelijkheid bestaan dat er fouten en / of onvolledigheden in de omschrijving aanwezig zijn. 

Noch de verkoper noch ons kantoor aanvaarden in dit geval enige aansprakelijkheid. Alle 

verstrekte informatie dient gezien te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te 

treden en bevat derhalve slechts een vrijblijvende aanbieding. Bij het vermelden van maten 

die zijn overgenomen uit (bouw)tekeningen kan de maatvoering afwijken van de 

werkelijkheid. Hieraan kan door de kopers geen enkel recht worden ontleend. 

 

Onderzoeksplicht koper 

Deze objectinformatie beoogt geen uitputtende lijst te geven met betrekking tot mogelijke 

aanwezige gebreken in de woning. De informatie die is vermeld is gekregen van de eigenaar / 

verkoper, uit eigen waarnemingen ter plaatse en heeft als bedoeling om de koper zo goed 

mogelijk te informeren en tegelijkertijd te voldoen aan de op de verkoper rustende 

mededelingsplicht. Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust op de koper van een woning 

een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling 

of de woning de eigenschappen zal bezitten om te voldoen voor het gebruik dat hij van de 

woning zal maken. 

 

Financieringsvoorbehoud 

Eventuele door de koper te maken voorbehouden (bijvoorbeeld het verkrijgen van een 

hypotheek) worden alleen in de koopakte vermeld als deze in de onderhandelingen zijn 

afgesproken. 

 

Waarborgsom / Bankgarantie 

Indien er overeenstemming wordt bereikt over de verkoop van het object zal in de koopakte 

een verplichting voor de koper worden opgenomen tot het stellen van een bankgarantie of 

waarborgsom ter grootte van 10 % van de koopsom. Deze zal uiterlijk zes weken na het 

sluiten van de overeenkomst bij de notaris beschikbaar moeten zijn. 

 

Bedenktijd 

Als een consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep 

of bedrijf) een woning koopt, heeft de koper drie dagen bedenktijd om te beslissen of hij de 

koop door wil laten gaan. De termijn van drie dagen begint bij aanvang van de dag, volgend 

op de datum dat de koper een afschrift van de door beide partijen ondertekende overeenkomst 

heeft ontvangen. Op de bedenktijd van drie dagen is de Algemene Termijnenwet van 

toepassing. Dat wil zeggen dat ten minste twee van de drie dagen geen zaterdag, zondag of 

een algemeen erkende feestdag mogen zijn. Daarnaast geldt dat in het geval de bedenktijd 

eindigt op een dergelijke dag, hij wordt verlengd tot de eerstvolgende dag die geen zaterdag, 

zondag of een algemene feestdag is. 

 

Algemene mededelingen 

Als voorbereiding op het tekenen van de koopakte kan een concept van de NVM koopakte 

worden ingezien op het makelaarskantoor. 



 

Gratis waardebepaling 
  

 

 

 

Wellicht heeft u belangstelling voor deze bouwkavel? 
 

 

Wilt u dan weten wat uw eigen woning waard is? 

 

 

 

Maak dan gebruik van deze gratis waardebepaling! 

 

Het bepalen van de waarde van uw woning is de eerste stap op weg naar een 

succesvolle verkoop. Deze antwoordkaart geeft u het recht op een gratis 

waardebepaling. Dit houdt in dat één van onze makelaars bij u langskomt om 

een schatting te maken van de waarde van uw woning.  

 

Dit alles is natuurlijk geheel vrijblijvend! 

 

 

Wij komen graag bij u langs, bel voor een vrijblijvende afspraak 

(0315) 39 54 20, mail naar terborg-aog@egginkmaalderink.nl of vul 

onderstaande antwoordkaart in. 

 

 

 

Ja, wij willen graag een gratis en vrijblijvende waardebepaling. 

 

Naam    : ………………………………………………………... 

Adres    : ………………………………………………………... 

Postcode / woonplaats : ………………………………………………………... 

Telefoon privé  : ………………………………………………………... 

Telefoon zakelijk  : ………………………………………………………... 

 

Maalderink & Lutke Willink 

Hoofdstraat 102, 7061 CM 

Postbus 14, 7060 AA 

Terborg 
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