
DALENK 21 A

LOENEN

Prijs op aanvraag



KENMERKEN
Soort

Type

Kamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Bouwjaar

Tuin

Verwarming

Isolatie

villa

vrijstaande woning

6

307 m²

17958 m²

1588 m³

2000

tuin rondom

c.v.-ketel

volledig geisoleerd, 
eco-bouw



ALGEMENE INFO

& INDELING

Tablinum Tijmes



Natuurlijk bouwen, wonen en leven in Loenen Dalenk 21a




Aan de Dalenk 21 A in Loenen staat dit natuurlijke huis. Een huis dat bestaat uit twee vleugels welke 
gedragen worden door 7 eikenboomstammen. De vorm van het dak, de kleur van de muren zijn 
zodanig gekozen dat ze op organische wijze opgaan in hun omgeving. Op de Veluwe komt van nature 
okerkleurige leem voor, vandaar dat de muren ook in deze kleur zijn uitgevoerd. In het huis bevinden 
zich geen dragende muren, dat geeft ruimte voor een volledig vrije indeling. Beide woonvleugels maken 
een omhullende beweging gericht op het zuiden, zodat de warmte van de zon optimaal wordt benut. Dit 
werkt tevens energiebesparend. Het huis heeft energielabel A. De ruimtes aan de voorzijde – de 
noordzijde - zijn vooral functioneel ingericht en hebben kleinere ramen. Het huis bestaat uit grote 
leefruimten, een kantoor en 3 tot 4 slaapkamers. Op het perceel met een oppervlak van circa 1.6 Ha 
bevindt zich tevens een bijgebouw met een vloeroppervlak van circa 250 m2. Dit gebouw heeft een 
bedrijfsbestemming. 




Tablinum Tijmes

Tablinum betekent in het Latijn: "de kamer waar wordt ontworpen, waar nieuwe ideeën worden 
gecreëerd en uitgewerkt”. Deze ruimte lag vaak naast de binnenplaats en verbond zo de binnenruimte 
met de tuin erbuiten. Dit is de essentie voor dit bijzondere huis. De organische architectuur gaat uit van 
een harmonische verbinding met het gebouw, zijn omgeving en de mens. Het ontwerp van het huis is 
gebaseerd op een dubbele spiraalvorm, een vorm die in het oude Griekenland symbool stond voor 
water en leven, terwijl het voor de Vikingen symbool stond voor de balans tussen dag en nacht. In de 
oosterse filosofie lijkt het yin-yang symbool op een dubbele spiraal dat symbool staat voor natuur en 
evenwicht. 




Algemeen

Bij aankomst valt dit natuurhuis meteen op. De harmonisch vorm gaat geheel op in de omliggende 
omgeving. De oprijlaan met fruitbomen geeft je toegang tot het huis dat op een royaal perceel staat van 
maar liefst 1.6 hectare. Via de royale voordeur met glasmozaïek in de gevel erboven kom je in de grote 
centrale hal. Een prachtige ronde ruimte met als centraal middelpunt een grote oude eiken boomstam. 
De gehele constructie van het huis rust op deze 7 eikenbomen afkomstig van de Kroondomeinen. Elke 
boom is specifiek van vorm en gekozen voor de functie waarvoor hij in het huis staat. De grootste eik in 
de hal bijvoorbeeld is 9,5 meter hoog en staat met zijn voeten in de kelder. In de nok rusten de 
draagbalken van het dak. Om deze grote eik loopt spiraalsgewijs de trap naar de bovengelegen eerste 
verdieping en ook weer spiraalsgewijs om de boom naar beneden naar de kelder. In totaal zijn 9 
eikenbomen gebruikt. De 2 andere bomen zijn verwerkt tot vensterbanken, boekenkasten, traptreden 
en bankjes.




ALGEMENE INFO

& INDELING

Het natuurhuis heeft – ondanks de ronde vormen - een duidelijke indeling. Aan de linkerzijde bevindt 
zich het woongedeelte, aan de rechterzijde bevindt zich het werkgedeelte. Zowel het woongedeelte als 
het werkgedeelte hebben een eigen entree. De entreehallen onderling worden verbonden door een 
grote bijkeuken. 




 

Hoofdentree

De ronde hal loopt aan de linkerzijde uit in een meanderende gang. Als je deze gang doorloopt heb je 
aan weerszijden de badkamer (noordzijde) en de master bedroom (zuidzijde), hierover later meer. Aan 
het einde van de gang zit de toegang tot de heerlijke woonkeuken. De woonkeuken is voorzien van alle 
denkbare apparatuur om het de kok des huizes aangenaam te maken. In de woonkeuken en 
woonkamer kamer staat een grote kachel opgebouwd uit pure leemblokken. Dit huis wordt namelijk 
verwarmd door middel van twee kachels volgens het finovensysteem: een kachel bevindt zich in de 
woonkamer en woonkeuken, de ander bevindt zich in het kantoor. De bouw van de kachel is bijna 
vormvrij, dat betekent dat vrijwel alle vormen mogelijk zijn in combinatie met een warmte muur of 
warmte bank. Een keer per 24 uur wordt de kachel gestookt en straalt daarna 24 uur stralingswarmte 
uit voor de keuken en de woonkamer en het kantoor. 




Vanuit de woonkeuken kom je in de eetkamer annex woonkamer. Deze ruimten lopen vloeiend in elkaar 
over. Aan alle kanten zijn er grote ramen, zodat er continue contact is met de omliggende natuur. Alle 
buiten muren en enkele binnen muren zijn afgewerkt met een fijne stuc van okerkleurige leem. Ideaal in 
onderhoud aangezien reparaties kunnen worden uitgevoerd met een vochtig sponsje. In de woonkamer 
staat een schitterende licht gedraaide eiken boomstam die de ruimte sierlijk accentueert.




Weer terug naar de gang bevindt zich aan de noordzijde (voorkant) de badkamer. Deze ruimte is 
voorzien van een verzonken bad, vloerverwarming, extra brede organisch gevormde wastafel, douche 
en toilet. Tegenover de badkamer bevindt zich de master bedroom. Wederom een ruimte met glooiende 
wanden en openslaande tuindeuren naar de zuidzijde van het huis. In de slaapkamer bevindt zich een 
inloop kleedkamer.




Weer terug in de centrale hal gaan we nu de rechtervleugel ontdekken. De drie grote deuren in deze hal 
zijn gemaakt van hout en zijn handgemaakt. Boven de voordeur bevindt zich een rond raam met 
gekleurd en gefused glas. Rond de zonnewende (langste dag van het jaar) op 21 juni, schijnt de zon 's-
morgens door het gekleurde glas in de hal naar binnen. Een spel van licht en kleuren speelt zich dan op 
de muren af. Het glas zelf is opgebouwd uit meerdere lagen gekleurd glas en versmolten tot een soort 
modern glas zonder lood wat verlijmd is op HR++ glas.
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Het toilet bevindt zich rechts naast de voordeur en is – hoe kan het ook anders – een ovale ruimte 
voorzien van toilet en wastafel. Links naast het toilet is een deur. Via deze deur kom je in een grote 
bijkeuken met een vaste kastenwand en ruimte voor de wasmachine en de droogtrommel. Wat is een 
natuurhuis als deze zonder plek voor de hond, de tuinlaarzen en klompen? 




Tweede entree

Vanuit hier kom je in de tweede entree van het huis. In deze hal is eveneens een toilet. Vanuit hier 
toegang tot een ruim niervormig kantoor met pantry. In deze ruimte staat eveneens een finovenkachel. 
Tevens een tweede kantoorruimte die ook kan worden gebruikt als bibliotheek, muziekkamer, atelier of 
als slaapkamer met kleinere badkamer. 




Verdieping

Vanuit de centrale hal ga je via de trap die spiraalsgewijs om de grootste eik heenloopt naar de eerste 
verdieping. Een loopbrug verbindt de verschillende ruimten. Hier zijn een tweetal ruime slaapkamers, 
een overloop, toilet met wastafel en twee bergruimtes. 




Kelder

Loop je de trap naar beneden, dan kom je in een royale ovaalvormige kelder. Hier is het altijd droog en 
koel.




Dak

Het natuurhuis is voorzien van een dak met natuurlijke vegetatie. In het voorjaar bloeien er allerlei wilde 
bloemen, in de zomer overheersen de grassen en in het najaar kleurt het dak prachtig donker groen van 
de mossen. 




Bijgebouw/artistieke ruimte

Achter het hoofdhuis staat verscholen in het groen een tweede natuurhuis. Dit gebouwtje heeft een 
vloeroppervlak van circa 250 m2 en is opgebouwd uit natuurlijke materialen. Ook zijn hier ramen, 
deuren en kozijnen hergebruikt. Het gebouw heeft een haakse plattegrond. De indeling is als volgt. Aan 
de linkerzijde bevindt zich de entree. Vanuit hier kom je in een hal met aan de linkerzijde een ruimte van 
circa 16 m2. Ook hier zijn boomstammen gebruikt als fundament van de houtconstructie. Aansluitend is 
een toilet en een bergruimte. Als je doorloopt kom je via een pantry in een grote lichte ruimte. Ideaal 
voor bijvoorbeeld het geven van schildercursussen, yoga of atelier. Naast deze grote ruimte bestaan er 
nog twee bergschuren met een eigen toegang naar buiten.




Diverse bijgebouwen totaal 416 m2 waaronder;

-kapschuur 90 m2, -houtschuur 60 m2, -authentiek schuurtje 16 m2 
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Achterplein

Het achterplein is voorzien van vaste bestrating en meerdere parkeerplaatsen.




Perceel

Dit natuurhuis staat op een perceel van 1.6 hectare, +35m. NAP. Aan de voorzijde bevinden zich twee 
paardenweitjes met aan weerszijden een toegangsweg naar het huis. De landelijke hoofdoprit met 
fruitbomen aan de rechterzijde is een oude schaapsallee naar de Loenermark.




Het kavel is direct grenzend (eigen toegang) aan natuurgebied de Veluwe. Aan de achterzijde zie je 
vanuit de woonkamer vlak achter het hek herten, reeën en wilde zwijnen langskomen. In de bronstijd is 
het burlen van de bokken en het blaffen van de reeën goed te horen. Begin april zie je de eerste jonkies 
van de wilde zwijnen in hun streepjes pyjamaatjes langskomen. En als je geluk hebt zie je de vos en de 
das 's avonds laat oversteken. Geheel natuurlijk gaat de tuin van cultuur over in een schaduwrijk 
bosmilieu met oude loof en naaldbomen. Midden in het bos staat een oude toegangspoort naar het 
verdwenen hotel "Zilven” naar waar het schijnt Koningin Wilhelmina ooit geposeerd heeft. 




Verwilderingstuin met eetbare gewassen.

De onderhoud vriendelijke tuin is een combinatie van cultuur en natuur. Het geheel is dusdanig 
ontworpen dat de ruimtes binnen en buiten in elkaar overvloeien. Vanuit de huiskamer heeft u zicht op 
een eeuwen oude eikenboom. Er is gekozen voor zoveel mogelijk natuurlijke beplanting waarbij het 
accent ligt op kleur, vormgeving en het gebruik van kruiden, groente uit de moestuin, bessen en andere 
vruchten en noten. Er bevinden zich meerdere terrassen met vaste bestrating zodat u altijd kunt 
genieten van de zon of juist de schaduw. De tuin biedt volledige privacy. 




Zwemvijver en flow-form.

Een belangrijk aspect van deze tuin is de zwemvijver. Zowel voor de vormgeving als voor het leven van 
mens en dier. 




Hondenchalet

Hondenkennel met buiten uitloop.




Paardenweitjes met harde en zachte paddock, vaste voederplaatsen en mestopslag mogelijkheid.




Dalenk

De Dalenk is gelegen op de glooiende noordflank van het Veluwe massief. Op 35m.+ NAP. Een “enk” is 
een plaats waar in het verre verleden al landbouw werd bedreven. Door dit eeuwenlange gebruik 
ontstonden zogenaamde enkeerd gronden. 























LOCATIE OP KAART



BEGANE GROND



1E VERDIEPING



KELDER



LIJST VAN ZAKEN
Blijft 

achter

Gaat 

mee

Ter 

overname

NVT

 

Tuin

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/

bewegingsmelder

X

Voet droogmolen X

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

(Broei)kas X

 

Tuin overige

Trampoline X

Bronzen beeld rechts naast de voordeur X

Bewateringssysteem X

 

Woning

Brievenbus X

Rookmelders X

Schotel/antenne X

Rolluiken/Zonwering buiten X

Vliegenhorren X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

Veiligheidssloten/inbraakpreventie X

Zonwering binnen X



LIJST VAN ZAKEN
Blijft 

achter

Gaat 

mee

Ter 

overname

NVT

Vlaggenmast X

 

Raamdecoratie

Gordijnrails X

Gordijnen/vitrages X

Losse horren/rolhorren X

Rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie

Plavuizen X

Vloerbedekking X

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening

CV met toebehoren X

Allesbrander X

Kachels X

Open haard met toebehoren X

Thermostaat X

Airconditioning X

Isolatievoorzieningen X

Mechanische ventilatie X

 

Keukenapparatuur

Kookplaat X

Oven X



LIJST VAN ZAKEN
Blijft 

achter

Gaat 

mee

Ter 

overname

NVT

Afzuigkap X

Overig X

 

Verlichting

Inbouwverlichting X

 

Algemeen

Tegelvloer X

Radiatorafwerking X

Schilderijophangsysteem X

Keukenblok met bovenkasten X

Vast bureau X

Spiegelwanden X

Wastafels met accessoires X

Sauna met toebehoren X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X



Bijzonderheden 1 A.

Zijn er nadat u het perceel in eigendom hebt gekregen nog andere, 
eventuele aanvullende notariële of onderhandse akten opgesteld met 
betrekking tot het perceel?

Nee

 

Bijzonderheden 1 B.

Zijn er voor zover u bekend mondelinge of schriftelijke afspraken 
gemaakt over aangrenzende percelen?

(Denk hierbij aan regelingen voor het gebruik van een poort, schuur, 
garage, tuin, overeenkomsten met meerdere buren, toezeggingen, 
erfafscheidingen.)

Nee

 

Bijzonderheden 1 C.

Wijken de huidige terreinafscheidingen volgens u af van de kadastrale 
eigendomsgrenzen?

(Denk hierbij ook aan strookjes grond van de gemeente die u in 
gebruik heeft, of grond van u die gebruikt wordt door de buren.)

Nee

 

Bijzonderheden 1 D.

Is een gedeelte van uw pand, schuur, garage of schutting gebouwd op 
grond van de buren of andersom?

Nee

 

Bijzonderheden 1 E.

Heeft u grond van derden in gebruik? Nee

 

Bijzonderheden 1 F.

Rusten er voor zover u weet rechten op het perceel, zoals erfpacht, 
opstalrecht, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten 
of verplichtingen, kettingbedingen, voorkeursrechten, optierechten, 
rechten van wederinkoop, huurkoop, concurrentiebedingen etc.?

(Bijvoorbeeld recht van overpad, 1e recht van koop verstrekt aan 
derden, lopende, geschillen afspraken met betrekking tot gebruik van 
grond aan of van derden, verhuur, optiebedingen, etc.)

Ja

Zo ja, welke? Recht van overpad naar 
nummer 25.

 

Bijzonderheden 1 G.

Is de wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing? Nee

 

NVM VRAGENLIJST



Bijzonderheden 1 H.

Is er een anti-speculatiebeding van toepassing op de woning? Nee

 

Bijzonderheden 1 I.

Is er sprake van een beschermd stads- of dorpgezicht? Nee

Is er sprake van een gemeentelijk of rijksmonument? Nee

Is er sprake van een beeldbepalend object? Nee

 

Bijzonderheden 1 J.

Is er sprake van ruilverkaveling? Nee

 

Bijzonderheden 1 K.

Is er sprake van onteigening? Nee

 

Bijzonderheden 1 L.

Is het huis of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij anderen 
in gebruik?

Ja

Zo ja: - is er een huurcontract? Ja

- welk gedeelte is verhuurd? Het bijgebouw voor yoga-lessen.

- welke delen vallen onder gezamenlijk gebruik? Zij huren een apart gedeelte.

- welke zaken zijn van de huurder en mag hij verwijderen bij 
ontruiming? 

(Bijvoorbeeld geiser, keuken, lampen.)

Gebruiker mag 1 lamp in de 
deuropening verwijderen. Voor 
de rest blijft alles achter.

- heeft de huurder een waarborgsom gestort? Nee

- heeft u nog andere afspraken met de huurders gemaakt? Ja

Zo ja, welke? Zij verzorgen het onderhoud 
qua schoonmaken zowel binnen 
als buiten en de voorzijde 
inclusief de straat.

 

Bijzonderheden 1 M.

Is er over het pand een geschil/procedures gaande, al dan niet bij de 
rechter, huurcommissie of een andere instantie?

(Bijvoorbeeld onteigening/kwesties met buren.)

Nee

 

Bijzonderheden 1 N.

Is er bezwaar gemaakt tegen de waardebeschikking WOZ? Nee
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Bijzonderheden 1 O.

Zijn er door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of 
herstellingen voorgeschreven of aangekondigd die nog niet naar 
behoren zijn uitgevoerd?

Nee

 

Bijzonderheden 1 P.

Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop 
van de woning voor een deel kunnen worden teruggevorderd?

Nee

 

Bijzonderheden 1 Q.

Is het pand onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit 
onbewoonbaar verklaard geweest?

Nee

 

Bijzonderheden 1 R.

Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing? 

(Bijvoorbeeld omdat het een voormalig bedrijfsonroerendgoed is, of 
een woonwoning met praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend 
verbouwd hebt.)

Nee

 

Bijzonderheden 1 S.

Hoe gebruikt u de woning nu? (Bijvoorbeeld woning, praktijk, winkel, 
opslag.)

Wonen en werken.

 

Bijzonderheden 1 T.

Is dat gebruik volgens u en/of de gemeente toegestaan? Ja

 

Gevels 2 B.

Zijn er (gerepareerde) scheuren/beschadigingen in/aan de gevels 
aanwezig?

Ja

Zo ja, waar? Leem is hier en daar 
gerepareerd.

 

Gevels 2 C.

Zijn de gevels tijdens de bouw geïsoleerd? Ja

 

Gevels 2 D.
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Zijn de gevels ooit gereinigd? Nee

 

Dak(en) 3 A.

Overige daken: 2004

 

Dak(en) 3 B.

Heeft u last van daklekkages (gehad)? Nee

 

Dak(en) 3 C.

Zijn er in het verleden gebreken geconstateerd aan de dakconstructie 
zoals scheve, doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste 
dakdelen?

Nee

 

Dak(en) 3 D.

Heeft u het dak al eens (gedeeltelijk) laten vernieuwen c.q. laten 
repareren?

Nee

 

Dak(en) 3 E.

Is het dak tijdens de bouw geïsoleerd? Ja

 

Dak(en) 3 F.

Zijn de regenwaterafvoeren in orde? Ja

 

Dak(en) 3 G.

Zijn de dakgoten in orde? (Bijvoorbeeld lekkage.) Ja

Zo nee, toelichting: Geen dakgoten aanwezig. Leem 
is wel kwetsbaar voor vocht.

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 A.

Wanneer zijn de kozijnen, ramen en deuren voor het laatst 
geschilderd?

2004

Is dit gebeurd door een erkend schildersbedrijf? Ja

 

Kozijnen, ramen en deuren 4 B.

Functioneren alle scharnieren en sloten? Ja
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Kozijnen, ramen en deuren 4 E.

Is er bij isolerende beglazing sprake van condensvorming tussen het 
glas?

Nee

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 A.

Is er sprake (geweest) van vochtdoorslag of optrekkend vocht op 
vloeren, plafonds en/of wanden?

Nee

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 B.

Is er sprake (geweest) van schimmelvorming op de vloeren, plafonds 
en/of wanden?

Nee

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 C.

Zijn er (gerepareerde) of (verborgen) scheuren en/of beschadigingen 
in/aan vloeren, plafonds en/of wanden aanwezig?

Ja

Zo ja, waar? Paar kleine zetscheurtjes 
opgetreden na de bouw. Nadien 
nooit meer bijgewerkt.

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 D.

Hebben zich in het verleden problemen voorgedaan met de 
afwerkingen? (Bijvoorbeeld loszittend tegelwerk, loslatend behang of 
spuitwerk, holklinkend of loszittend stucwerk etc.)

Nee

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 E.

Is er sprake (geweest) van gebreken aan de vloerconstructie, zoals 
scheve, doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste 
vloerdelen?

Nee

 

Vloeren, plafonds en wanden 5 F.

Is er sprake van vloerisolatie? Ja

 

Kelder, kruipruimte en fundering 6 D.

Is er sprake van vochtdoorslag door de kelderwand? Soms

 

Installaties 7 A.

Is er een CV-installatie aanwezig? Ja
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Zo ja, welk type CV-ketel is het en hoe oud is deze? Woonhuis: Nefit HR Ecomline 
2003

Bijhuis: Nefit HR Proline 2008

Wanneer is deze voor het laatst onderhouden? November 2017

 

Installaties 7 B.

Is meer dan 1 keer per jaar bijvullen van de CV-installatie noodzakelijk? Nee

 

Installaties 7 C.

Zijn er radiatoren die niet warm worden? Nee

 

Installaties 7 D.

Zijn er radiatoren of (water)leidingen die lekken? Nee

 

Installaties 7 E.

Zijn er radiatoren of (water)leidingen die ooit zijn bevroren? Nee

 

Installaties 7 F.

Zijn er vertrekken die niet (goed) warm worden? Nee

 

Installaties 7 H.

Is de trek van aanwezige schoorsteenkanalen goed? Ja

 

Installaties 7 I.

Is de elektrische installatie vernieuwd? Nee

 

Installaties 7 J.

Zijn u gebreken bekend aan de technische installaties? Nee

 

Installaties 7 K.

Zijn er andere installaties met gebreken? Nee

 

Sanitair en riolering 8 A.

Zijn er beschadigingen aan wastafels, douche, bad, toiletten, 
gootstenen en kranen?

Nee
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Sanitair en riolering 8 B.

Lopen de afvoeren van wastafels, douche, bad, toiletten, gootstenen 
en kranen goed door?

Ja

 

Sanitair en riolering 8 C.

Is de woning aangesloten op het gemeentelijke riool? Ja

 

Sanitair en riolering 8 D.

Zijn er gebreken (geweest) aan de riolering, zoals breuken, 
stankoverlast, lekkages etc.?

Nee

 

Sanitair en riolering 8 E.

Is er een andere voorziening, zoals een septictank, beerput of dergelijk 
aanwezig?

Nee

 

Diversen 9 B.

Zijn er asbesthoudende materialen in de woning aanwezig? Nee

 

Diversen 9 C.

Blijft er in de woning zeil achter, al dan niet vastgelijmd, dat is 
aangeschaft tussen 1955 en 1982?

Nee

 

Diversen 9 D.

Is er sprake van loden leidingen in de woning? Nee

 

Diversen 9 E.

Is de grond voor zover bekend verontreinigd? Nee

 

Diversen 9 F.

Is er voor zover bekend een olietank aanwezig? Nee

 

Diversen 9 G.

Is er sprake van overlast door ongedierte in en om de woning? 
(Muizen, ratten, kakkerlakken etc.)

Nee
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Diversen 9 H.

Is de woning aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte of 
zwam?

Nee

 

Diversen 9 I.

Is er voor zover bekend sprake van chlorideschade (betonrot)? 
(Betonrot komt vooral voor in kruipruimtes van woningen gebouwd 
tussen 1965 en 1981 die voorzien zijn van betonnen vloerelementen 
van het merk Kwaaitaal of Manta. Ook andere betonelementen vb. 
balkons kunnen aangetast zijn.)

Nee

 

Diversen 9 J.

Hebben er verbouwingen en/of bijbouwingen plaatsgevonden in en/
of om de woning?

Nee

 

Diversen 9 K.

Zijn er verbouwingen of uitbreidingen uitgevoerd zonder 
omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning)?

Nee

 

Diversen 9 L.

Bent u in het bezit van een energieprestatiecertificaat/energielabel? Nee

 

Vaste lasten 10 A.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag onroerende zaakbelasting? 829,43

 

Vaste lasten 10 B.

Wat is de WOZ-waarde? 587.000,-

Peiljaar? 2017

 

Vaste lasten 10 D.

Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslag rioolrecht? 349,85

 

Vaste lasten 10 E.

Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? 
Gas:

178,06

Elektra: 72,91
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Vaste lasten 10 F.

Zijn er leasecontracten? (Bijvoorbeeld keuken, kozijnen, CV-ketel etc.) Nee

 

Vaste lasten 10 H.

Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al 
betaald?

Ja

 

Vaste lasten 10 I.

Heeft u, om in de straat te parkeren, een parkeervergunning nodig? Nee

 

Extra:

Nadere informatie (Overige zaken die de koper naar uw mening moet 
weten):

Het vegetatiedak heeft in 
principe geen specifiek 
onderhoud nodig. Wel is er een 
sproeisysteem op het dak om 
het in droge periodes mooier 
groen te houden.
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VAN BEZICHTIGING TOT AANKOOP



WELKOM BIJ EGGINK MAALDERINK

Team Zutphen:



Hans Nijland - Directielid makelaardij

Martin Koopmans - NVM Makelaar (RMT)

Marcel Bourgonje - Kandidaat makelaar (KRMT)

Hans van Reen - Kandidaat makelaar (KRMT)

Thijs Pasman – Assistent makelaar (ARMT)

Maureen Leemrijse - Assistent makelaar (ARMT)

Bas Simon - Vastgoedadviseur

Marieke Veenink - Commercieel medewerker

Esther Greene - Commercieel medewerker










Eggink Maalderink Garantiemakelaars



Aalten

Dijkstraat 26

7121 EV Aalten 

0543 - 492 000

aalten@egginkmaalderink.nl




Terborg

Hoofdstraat 102

7061 CM Terborg

0315 - 395 424

achterhoek@egginkmaalderink.nl




Zutphen

Lokenstraat 6 - 8

7201 MP  Zutphen

0575 - 514 124

zutphen@egginkmaalderink.nl


