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Midden Nederland Makelaars B.V.
Wij kennen als geen ander de weg in Midden Nederland! Onze kantoren zijn 
gevestigd in Barneveld, Voorthuizen, Nijkerk, Putten, Ermelo en Harderwijk! 
Daarnaast vindt u bij ons alle deskundigheid onder één dak. Voor verkoop, 
aankoop, huur, verhuur, taxaties, verzekeringen en hypotheekadvies. Voor 
woningen, bedrijfsonroerend goed en landelijk vastgoed. Wat kunt u van ons 
verwachten? 

Allereerst persoonlijke aandacht. Ons succes is te danken aan eerlijk en 
betrouwbaar zaken doen. We doen wat we beloven. Service staat bij ons 
hoog in het vaandel. Ook mag u van ons verwachten dat we kennis van 
zaken hebben. Niet voor niets zijn wij aangesloten bij de volgende 
organisaties/vakgroepen:
. Nederlandse Vereniging van Makelaars
. Nederlandse Vereniging van Rentmeesters
. Genootschap van makelaars in Hypotheken
. Stichting Erkenningsregeling Hypotheken
Wij beschikken over een professioneel team van beëdigd makelaars en 
vastgoedspecialisten, die over een uitstekende kennis beschikken van de 
regionale onroerendgoedmarkt. Door permanente educatie blijven wij op 
de hoogte van nieuwe trends en ontwikkelingen.

Wat doen wij?
Wij houden ons bezig met de bemiddeling van aan- en verkoop van de meest 
uiteenlopende woningen en van agrarisch- en bedrijfsonroerend goed. Zowel 
in nieuwbouw als bestaande bouw, van eenvoudige recreatiewoning tot luxe 
landhuis of buitenverblijf, kunnen wij u van dienst zijn. Hiernaast houden wij 
ons bezig met taxatie voor de meest uiteenlopende doelen zoals taxaties 
voor financieringen, het nemen van aan- en verkoopbeslissingen, fiscale 
aangelegenheden, etc. Wij zijn ondermeer gespecialiseerd in: advisering van 
hypotheken, projectbegeleiding, onteigeningszaken, huur- en verhuurbemid-
deling, pachtzaken, bemiddeling in agrarische productierechten, advisering 
op het gebied van ruimtelijke ordening en milieuvergunningen.

Waarom wij?
Plaatselijk zijn wij vanuit onze historie een vertrouwde zakenpartner. Doordat 
Midden Nederland Makelaars is aangesloten bij diverse consumentenorgani-
saties en vakgroepen is kwaliteit gewaarborgd en zijn wij landelijk veelvuldig 
in beeld op internet. Dit komt door de diverse sites van deze consumentenor-
ganisaties die naar ons verwijzen. Daarnaast wordt er doorlopend aandacht 
geschonken aan onze site: www.MNM.nl

U kunt zich natuurlijk ook inschrijven voor een bestaande of nieuwe woning. 
Velen zijn u voorgegaan en hebben een woning gevonden of worden op de 
hoogte gehouden van nieuw aanbod op maat.

De plek waar je leeft, waar 
je tot rust komt of waar je 
vrienden ontmoet? Alles kan 
in deze karakteristieke twee-
onder-een-kap-woning met 
garage en ruime veranda.

Wordt dit uw huis?

Hoe kunt u ons bereiken?
Kampstraat 32 (tegenover het station)
3771 AV  BARNEVELD
tel. (0342-423400)
e-mail: barneveld@mnm.nl

Komt u gerust eens langs op één van onze kantoren, 
indien u nog meer over ons wilt weten. 
U bent van harte welkom!



Algemeen
Bouwjaar    1934 
Woonoppervlak   110 m2
Inhoud     330 m3
Perceeloppervlak   404 m2
Buitenruimte   170 m2 
Externe bergruimte  23 m2

Indeling
Aantal kamers   5 kamers (3 slaapkamers) 
Aantal badkamers  1 badkamer en 1 apart toilet 
Badkamervoorzieningen Douche 
Aantal woonlagen  3 woonlagen 
Voorzieningen   Dakraam en rookkanaal

Tuin
Ligging    zuidoosten
Lengte     20 meter
Breedte    8,5 meter

Buitenruimte
Garage    Vrijstaande stenen garage
Berging    Aangebouwd steen

Energie
Voorlopig energielabel  G  
Isolatie    Dakisolatie en dubbel glas 
Verwarming   Cv-ketel 
Warm water   Cv-ketel 
Cv-ketel   Gas gestookt combiketel, eigendom

Kenmerken



Op een locatie met vrij uitzicht gelegen, 

KARAKTERISTIEKE TWEE-ONDER-EEN-

KAP-WONING met garage en ruime veran-

da. De woning is gerenoveerd met behoud 

van de karakteristieke eigenschappen, 

verder is de woning voorzien van dubbele 

beglazing. De diepe achtertuin heeft een 

gunstige zonligging op het zuidoosten en 

biedt veel privacy. De vrijstaande garage is 

voorzien van een puntkap. Het object is op 

loopafstand van het centrum en nabij vele 

voorzieningen gelegen. Perceeloppervlakte 

404 m². Bouwjaar 1934. 



                                

Omschrijving Begane grond
hal met trapopgang. Voorkamer met fraaie erker 

en kachelaansluiting. Woonkamer met kelderkast 

en woonkeuken keukenopstelling voorzien van 4-pits 

gaskookplaat, afzuigkap, oven, koelkast en spoelbak. 

Achterportaal met C.V.-opstelling, toilet met fontein-

tje, moderne badkamer met douchehoek en wasta-

fel-meubel. Bijkeuken welke is voorzien van een

gootsteen en aansluiting voor wasmachine. De bega-

ne grond is grotendeels voorzien van een parketvloer. 

1e verdieping
overloop. Ouderslaapkamer met dakkapel. 

Tweede royale slaapkamer (voorheen 3) met 

vaste kastenwand. 

2e verdieping
bereikbaar via vaste trap, zolderberging en 

slaapkamer met Velux dakvenster.



                                



                                



                                

Plattegronden



                                

Lijst van zaken

Bedrijven
Door de diepgaande kennis die onze 
bedrijfsmakelaars hebben van het verzor-
gingsgebied worden ze ingeschakeld voor 
de meest uiteenlopende projecten. Van een 
groot bedrijfscomplex tot en met verhuur 
van winkels en bedrijfspanden.

Agrarisch
Agrarisch en landelijk vastgoed is een vak-
gebied dat gespecialiseerde kennis vereist. 
Die kennis vindt u bij Midden Nederland
Makelaars met professionals die dag-in-
dag-uit bezig zijn op dit specifieke gebied 
van de makelaardij.

Hypotheken
Midden Nederland Hypotheken is niet 
gebonden aan een bank of enig andere 
financiële instelling. Dat stelt ons in staat
de hypotheek samen te stellen tegen de 
meest gunstige condities. Met recht echt 
maatwerk.

Wonen
Met zes vestigingen in de regio heeft 
Midden Nederland Makelaars een prachtig 
netwerk waardoor we perfect alle ontwikke-
lingen voor u kunnen volgen. Elke vestiging 
wordt bemand door professionele make-
laars.



Werkwijze

                                

Waarborgsom
De koper dient, tot zekerheid voor verkoper 
van nakoming van de verplichtingen door 
koper uiterlijk binnen vier weken na het 
tot stand komen van de (mondelinge) 
koopovereenkomst een waarborgsom 
te storten op de derden-rekening van de 
notaris, ter hoogte van 10% van de koop-
som. In plaats van deze waarborgsom kan 
koper een onvoorwaardelijke afgegeven 
schriftelijke bankgarantie doen stellen van
een in Nederland gevestigde bankinstelling

Baten en lasten
Op het moment van eigendomsoverdracht 
bij de notaris komen alle baten en lasten, 
verschuldigde canons (indien van toepas-
sing) voor rekening van koper. Alle lopende 
baten, lasten en dergelijke, met uitzonde-
ring van het deel feitelijk gebruik van de 
onroerende zaakbelasting, worden door de
notaris verrekend naar rato.

Notaris
Tenzij anders ver-/gemeld, kiest koper de 
notaris voor het passeren van de akte van 
levering. Mocht u nog vragen hebben over 
onze werkwijze dan kunt u te allen tijde 
contact met ons opnemen.

Ontbinding
De termijn die wordt opgenomen voor 
eventuele overeengekomen ontbindende 
voorwaarden (bijvoorbeeld financiering)
is in de regel twee weken na het sluiten van 
de mondelinge koopovereenkomst.

Bezichtiging
Tijdens een vrijblijvende bezichtiging wordt 
u zowel mondeling als schriftelijk door mid-
del van een brochure, geïnformeerd over  
de woning. Indien u naar aanleiding van  
een bezichtiging interesse in de woning 
heeft, kunt u een bieding met eventuele 
voorwaarden bij de makelaar neerleggen. 
De makelaar behandelt biedingen op basis 
van tijdstip van binnenkomst van (een) con-
crete bieding(en). De staat van onderhoud 
en beoordeling van de bouwkundige staat 
geldt op basis van visuele waarnemingen 
gerelateerd aan de ouderdom van het  
object. Een uitgebreide bouwkundige opna-
me valt nadrukkelijk buiten het kader van 
deze brochure. Dit behoort eventueel tot de 
onderzoeksplicht van de kandidaat-koper(s). 
In het geval partijen in onderhandeling gaan 
en het eens worden over de koopsom, de 
opleveringsdatum en eventuele andere voor-
waarden, maakt de verkopend makelaar, in 
dit geval Midden Nederland Makelaars B.V., 
de koopovereenkomst op. Hierin zijn onder 
andere de volgende clausules opgenomen:

Oplevering
De woning dient te worden opgeleverd in  
de staat waarin het zich bevond ten tijde 
van de bezichtiging, met alle zichtbare en 
onzichtbare gebreken en bijbehorende rech-
ten, heersende / leidende erfdienstbaarhe-
den, kwalitatieve rechten en vrij van hypo-
theken, beslagen en inschrijvingen daarvan.

Midden Nederland 
Makelaars B.V.




