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Deze karakteristieke rietgedekte 8-persoons LUXUEUZE RECREATIEWONING is 
mooi gelegen aan de rand van de Veluwe op een goed verzorgd park en heeft een grote 
tuin. De woning is in nieuwstaat, gebouwd in 2020 en gesitueerd op een kavel eigen 
grond met een oppervlakte van liefst 492 m².

De woning is opgetrokken in metselwerk, volledig geïsoleerd en voorzien van 
dubbele beglazing, zonnepanelen en een eigen CV-combiketel. 
De woning wordt u volledig gestoffeerd en gemeubileerd aangeboden zodat het genieten 
of de verhuur direct kan beginnen.



Welkom bij Buiten makelaars
Wij danken u voor de getoonde 
belangstelling in deze woning. 
Uiteraard kan het zo zijn dat bepaalde 
vragen over deze woning nog niet 
door de brochure beantwoord wor-
den. Met vragen over de woning of 
over uw financiële mogelijkheden voor 
de aankoop bent u bij ons van harte 
welkom.

Buiten is ‘meer dan makelaars’; 
een allround makelaardij waar kwali-
teit en persoonlijke aandacht voorop 
staan. Wij nemen de tijd voor u en 
kunnen u begeleiden van start tot 
afronding. De diensten die wij leveren 
stemmen wij af op uw wensen. Van 
gerichte opdracht tot de volledige 
uitvoering van complexe projecten. 
Natuurlijk laten wij ons op alle vakge-
bieden bijstaan door de beste experts. 
Ons werkgebied is de regio Nijmegen 
tot en met Arnhem. 

U bent van harte welkom bij
Buiten Makelaars & Adviseurs

In een persoonlijk gesprek kunnen 
wij uw wensen inventariseren en een 
scherpe offerte aanbieden. Dit kan 
ook in de avonduren of in het week-
end. Bij u thuis of bij ons op kantoor. 
U zegt het maar!

Professionele ondersteuning
Bij Buiten makelaars kunt u rekenen 
op professionele ondersteuning op het 
gebied van woningmakelaardij, taxaties 
en vastgoedbeheer. Tevens werken wij 
intensief samen met onze partners van 
D’n Bond op het gebied van architec-
tuur, financiële dienstverlening en 
accountancy. 
Wij adviseren en helpen u graag op 
het gebied van:
- aankoop woningen
- verkoop woningen
- taxaties woningen
- taxaties bedrijfsonroerend goed
- bouwtechnokeuringen
- beheer van verenigingen van 
eigenaren
- energie prestatie advies (wij verzor-
gen uw energie label)

Zekerheid met een VBO 
Makelaar
Wij zijn ervan overtuigd dat wij onze 
courtage altijd terugverdienen en u 
hebt de zekerheid, dat u niet te duur 
koopt en dat uw nieuwe woning 
verkregen wordt met de zekerheid 
van kennis, expertise en ervaring van 
professionele, gecertificeerde VBO 
Makelaars. Wij werken met Algemene 
Consumenten Voorwaarden, opge-
steld in samenwerking met Vereniging 
Eigen Huis en de Consumentenbond.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of een 
afspraak? Stuur ons een e-mail, bel of 
schrijf ons. Wij presenteren u graag 
onze werkwijze en onze marketing-
instrumenten en het resultaat voor 
u! Uiteraard verzorgen wij graag een 
GRATIS WAARDEBEPALING van uw 
woning.

Buiten Makelaars en Adviseurs

Edith Piafstraat 110
6663 MA Lent

T   024-3888958
E   info@buiten.nu
I    www. Buiten.nu

Henrike van der Werf
Wietse van Dijk
register-makelaar/taxateur o.z.
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Indeling
Wanneer je op het park aankomt, 
heb je via de slagboom toegang tot 
het park. Het gunstige van deze luxe 
woningen is, dat deze vooraan in het 
park liggen en een eigen toegang  heb-
ben met een eigen poort die met de 
afstandsbediening te openen is.
De woning heeft de mogelijkheid om 
twee auto’s voor de deur te parkeren. 
Je komt de woning aan de zijkant bin-
nen. Hier heb je een ruime hal.
De woonkamer ligt aan de voorzijde, 
heeft dubbele deuren naar het terras 
en een zeer sfeervolle vide tot de nok 
van de woning.
Mooie open keuken met een granito 
blad, voorzien van Siemens apparatuur 
zoals een vaatwasser, koelkast, vriezer 
met drie lades, combi-magnetron, 
5-pits inductiekookplaat, rvs afzuigkap.

Op de begane grond zijn tevens twee 
slaapkamers, een badkamer met 
inloopdouche en wastafelmeubel, als-
mede het toilet met wandcloset 
en fonteintje.
Aan achterzijde van de woning is de 
inpandige berging gelegen. 

Verdieping
Met de trap kom je op de overloop.
Een grote slaapkamer aan de  
achterzijde van de woning.
De tweede badkamer met  
inloopdouche, wastafelmeubel en 
wancloset.
Sfeervolle bedstee met een 
tweepersoons bed. 

 











Exterieur
Een geweldige plek voor de rustzoeker 
en natuurliefhebber! De recreatiewo-
ning beschikt aan de
voorkant over een fijn terras waar een 
gezellige zitplek gecreëerd is. Door de 
goede ligging van het perceel ben je 
verzekerd van zoninval en is het ook 
rustig gelegen doordat er maar aan 
één
kant buren zijn. De tuin is verzorgd 
aangelegd met gazon met  sprinklerin-
stallatie, bestrating en
de oprit. 



Algemeen:
- In vrijwel nieuwstaat, garantie op de keukenapparatuur loopt nog door;
- Gunstige ligging vooraan in het park;
- Vier slaapkamers, twee badkamers en een eigen oprit voor 2 auto’s;
- De woning is zeer goed onderhouden, onderhoudsvriendelijk en verzorgd afgewerkt;
- Optimaal geïsoleerd, voorzien van 6 zonnepanelen;
- Voorzien van Cv-combiketel Nefit HR met deels vloerverwarming op de begane grond;
- Bouwjaar 2020;
- Perceel groot 492 m2, eigen grond;
- De inhoud is ca. 329 m3;
- Het gebruiksoppervlakte is ca. 87, overige inpandige ruimte ca. 2 m2;
- Extra informatie van de woning is op te vragen bij de makelaar;
- Parkservicebijdrage peiljaar 2022: € 2.225,- per jaar incl. BTW;
- BTW is hier van toepassing, de koopsom is exclusief BTW;
- Huisdieren zijn toegestaan;
- Inventaris; de woning kan indien gewenst geheel gemeubileerd en gestoffeerd opgeleverd worden;
- Voorkeursrecht van toepassing t.b.v. het park;
- Verhuurmogelijkheden: ja, verplicht via het park;
- Inschrijving op dit adres en permanente bewoning zijn niet toegestaan; 



Europarcs De Hooge Veluwe is gelegen tegenover de ingang van Nationaal Park de Hoge Veluwe. Daarnaast is de bruisende 
binnenstad van Arnhem op zeer korte afstand.
De uitgestrekte Veluwse bossen met honderden kilometers fietspaden en wandelroutes liggen om de hoek. Hierdoor is het 
voor wandelaars en fietsers een genot om in deze omgeving te verblijven en te recreëren. Ontdek daarnaast de vele faci-
liteiten die het park u te bieden heeft, zoals een binnen- en een buitenzwembad, een gezellig restaurant, diverse speeltui-
nen, een parkshop, fitness of het multifunctionele sportveld. Voor de kinderen is er in de zomerperiode een animatieteam 
aanwezig op het park en zijn er diverse speelplekken gerealiseerd. Vanwege de bijzondere ligging aan de Veluwe zijn er ook 
in de omgeving veel mogelijkheden voor een stukje cultuur, historie of dagje uit.
De huidige eigenaren verhuren het chalet vrijwel volledig. De goede verhuurmogelijkheden via het park maakt dat het 
tevens een goed beleggingsobject is.

Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met ons kantoor voor het plannen van een vrijblijvende bezichtiging bij deze 
recreatiewoning op een TOPLOCATIE.

Hoewel deze verkoopinformatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, blijft de mogelijkheid bestaan dat er fouten, 
afwijkingen of onvolledigheden in de omschrijving aanwezig kunnen zijn. Noch de verkoper noch ons kantoor aanvaarden 
in dit geval enige aansprakelijkheid. De koper wordt er uitdrukkelijk op geattendeerd, dat ook een eventuele opsomming 
van gebreken niet betekent, dat de eigenaar en/of verkoopmakelaar garandeert, dat het object voor het overige vrij is van 
gebreken. Bij het vermelden van maten die zijn overgenomen uit tekeningen, kan de maatvoering afwijken van de werkelijk-
heid. Hieraan kan door koper geen enkel recht worden ontleend.







VBO Makelaar: voor al uw huiswerk
U heeft kennis gemaakt met een 
van onze deskundige VBO-make-
laars. Uw makelaar is aangesloten 
bij VBO Makelaar (Vereniging Be-
middeling Onroerend Goed), een 
actieve brancheorganisatie voor 
makelaars in onroerend goed. 

De circa 1000 aangesloten makelaars 
stellen u als consument centraal en wij 
weten dat onze makelaars staan voor 
kwaliteit en betrouwbaarheid. Niet 
iedere makelaar kan zich zomaar aan-
sluiten bij VBO Makelaar. Er zijn strenge 
eisen opgesteld waaraan de makelaar 
moet voldoen. En als hij eenmaal lid is, 
dient hij zich aan belangrijke verplich-
tingen te houden. Een zekerheid waar-
aan u (voor)rechten ontleent.

Waarom een VBO-makelaar?
Waarom juist een VBO-makelaar? We 
geven u alvast één goede reden: wo-
ningkopers en -verkopers zijn aanzien-
lijk voordeliger uit als ze zaken doen 
met een VBO-makelaar. Zij leveren de 
beste diensten voor een aantrekkelijk 
tarief. Met het marketingpakket van 
VBO Makelaar brengt uw makelaar uw 
huis bovendien snel en goed onder de 
aandacht van een breed publiek. Maar 
we hebben meer goede redenen... 

VBO uitwisselingssysteem
Uw makelaar is onderdeel van een net-
werk van VBO-makelaars. Zij wisselen 
onderling actuele informatie uit waar-
door u snel op de hoogte bent van wat 
er speelt. Bovendien staat uw woning 
op www.vbo.nl, een groeiende hui-
zensite met 20.000 unieke bezoekers 
per dag en een database van inmiddels 
meer dan 15.000 huizen.  

Actuele huizen- en marktkennis 
Regels, wetgeving en trends wijzigen 
continu, de makelaar moet up-to-date 
blijven om optimale kwaliteit te kun-
nen garanderen. De VBO-makelaar is 
goed opgeleid en houdt zijn vakkennis 
op peil met de verplichte Permanente 
Educatie trainingen. 

Deeldiensten
U kiest ervoor dat de VBO-makelaar 
de complete vastgoedbemiddeling 
regelt, van begin tot eind. Of dat u 
gebruik maakt van afzonderlijke dien-
sten van de VBO-makelaar. Alleen het 
koopcontract opstellen bijvoorbeeld, 
of onderhandelen met geïnteresseerde 
kopers. U kunt dan zelf de rondleiding 
door uw woning verzorgen. Zo stelt u 
samen met uw makelaar het diensten-
pakket samen waarvan u gebruik wilt 
maken en bespaart u op de kosten!

Klant- en servicegericht
De VBO-makelaar is klantgericht, 
luistert naar uw wensen, neemt ruim-
schoots de tijd voor u en kan desge-
wenst alle zaken uit handen nemen.

APK voor vastgoed
VBO Makelaar werkt samen met een 
landelijk netwerk van betrouwbare 
en deskundige aanbieders van wo-
ningkeuringen. Met een betrouwbare 
en deskundige keuring, heeft u zeker-
heid over de bouwkundige staat van uw 
droomhuis. Zo komt u niet voor ver-
rassingen te staan.

Snel en goed met eigen taxatie-
netwerk
VBO Makelaar beschikt ook over een 
eigen kwalitatief hoogstaand taxatie-
netwerk. U kunt on-line, dus snel, een 
taxatierapport aanvragen.

Uw VBO-makelaar biedt zeker-
heid 
Uw VBO-makelaar is gehouden aan de 
gedragscode van VBO Makelaar en de 
algemene consumentenvoorwaarden 
(opgesteld i.s.m. Vereniging Eigen Huis 
en de Consumentenbond). 

Hoogst haalbare erkenning
De VBO is gecertificeerd volgens Euro-
pese norm EN 17024. De persoonscer-
tificatie garandeert de vakbekwaamheid 
van uw makelaar. Deze certificeringre-
geling is als enige in Nederland geaccre-
diteerd bij de Raad voor Accreditatie, 
de hoogst haalbare erkenning. Als het 

om iets waardevols als uw woning gaat, 
kunt u maar beter met de beste partij 
in zee gaan.

Brancheorganisatie met initiatief
Zo was de ‘3 dagen bedenktijd’, die nu 
wettelijk is geregeld, een initiatief van 
VBO Makelaar. Uw makelaar is aange-
sloten bij een brancheorganisatie die 
initiatief durft te tonen en staat voor 
het consumentenbelang. 

Verzekering
Al onze VBO-makelaars zijn verplicht 
verzekerd tegen beroepsaansprakelijk-
heid. Dit is ook in uw belang.

Klachtenbehandeling
Mocht u toch een klacht hebben, dan 
kunt u altijd terecht bij de afdeling 
klachtenbehandeling van VBO Makelaar 
die voortdurend werkt aan de kwaliteit 
van dienstverlening van haar leden. Een 
onafhankelijk tuchtcollege ziet toe op 
het handelen van onze makelaars.   

Geschillencommissie voor extra 
zekerheid
Bent u toch niet tevreden? Dan kunt u 
zich richten tot de Geschillencommis-
sie Makelaardij van de Stichting Geschil-
len Commissie, waarbij VBO Makelaar 
is aangesloten. Deze geschillencommis-
sie is laagdrempelig, goedkoop en snel 
behandelt de civielrechtelijke kant van 
de klacht. 

Meer informatie over de branche-
organisatie:
VBO Makelaar 
Braillelaan 6
2289 CM Rijswijk
Tel: 070 345 87 03
E-mail: vbo@vbo.nl
Website: www.vbo.nl
 
De VBO Makelaar, 
thuis in uw regio
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