
instap klare 
tussenwoning
moderne en luxe afwerking

BARNEVELD
Anjelierstraat 67

Vraagprijs

€ 359.000,- k.k.

0342-404700 | makelaar@hardeveld.nl

www.hardeveld.nl



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1970




Soort:


eengezinswoning




kamers:

5




Inhoud:

342 m³




Woonoppervlakte:


100 m²




Perceeloppervlakte:

172 m²




Overige inpandige ruimte:


-




Gebouwgebonden buitenruimte:

20 m²




Externe bergruimte:


12 m²




Energielabel

-



Omschrijving
STARTERS OPGELET




Instapklaar en sfeervol afgewerkte tussenwoning op een leuke woonlocatie vlakbij het centrum 
van Barneveld. Gelegen op een ruim perceel. Deze woning is in de afgelopen jaren tot in detail 
volledig vernieuwd.




INDELING




Begane grond

We komen aan de voorzijde binnen in een ruime hal met meterkast, toiletruimte en trapopgang. 
In de woonkamer valt direct de grote raampartij op waardoor veel daglicht naar binnen komt. De 
gehele ruimte is sfeervol ingericht en voorzien van hoogwaardige materialen. Aan de voorzijde 
van de woning is de eethoek gerealiseerd, hier heb je zicht op de gezellige voortuin. In het 
verlengde hiervan bevind zich de moderne en strakke keuken welke is v.v. alle benodigde 
inbouwapparatuur, waaronder een inductiekookplaat, afzuigkap op hoogte ingebouwd, koelkast, 
vriezer, vaatwasmachine en combi-oven. Daarnaast veel opbergruimte in de keuken. Via de 
keuken is ook de veranda bereikbaar. Aan de achterzijde van de woning bevind zich de 
woonkamer welke is voorzien van een nieuwe schuifpui waardoor de woning in direct contact 
staat met de veranda/achtertuin. Tevens is er een gezellige haard in de woonkamer aanwezig. 
De gehele benedenverdieping is voorzien van pvc vloer. 




1ste verdieping

De overloop/hal geeft toegang tot 3 ruime slaapkamers, waarvan 2 voorzien van 
inbouwkastruimte. De 4de kamer (met inbouwkast) is voorzien van witgoedaansluitingen en kan 
eenvoudig ook worden gebruikt als slaapkamer. De moderne, geheel betegelde badkamer is 
voorzien van inloopdouche, wastafel en vrij hangend toilet.  







































TUIN

Zeer verzorgde en strak aangelegde voor- en achtertuin. De achtertuin heeft een goede 
zonligging op het zuid/westen en is voorzien van een serre/veranda met veel lichtinval. De 
veranda is verbonden aan de woning d.m.v. een nieuwe schuif/glaspartij. Verder is de 
achtertuin voorzien van een mooi waterornament en veel groen. Ook vinden we achter in de 
tuin een ruime stenen berging en 'achterom'.




Voor een goede indruk van de afwerking dien je deze woning gezien te hebben, welkom voor 
een bezichtiging! 




BIJZONDERHEDEN

- recent volledig vernieuwde woning

- woonoppervlakte 100 m2

- stenen berging 12 m2

- ruim perceel van 172 m2

- ruime veranda/serre

- volledig geïsoleerd en v.v. kunststof kozijnen

- gehele woning voorzien van strakke wand- en plafondafwerking

- achtertuin op het zuid/westen gelegen

- alarminstallatie met camerabeveiliging

- elektrisch bedienbare zonnescreens



























Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Houtkachel X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - Eetkamer /overloop/slaapkamers X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Slaapkamer voor kledingkast X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - Pvc X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Besteklades X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - toilet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Screens X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 

Overig - Contracten

CV: Moet worden overgenomen

Lijst van zaken



Bekijk deze 

woning online!
webspace.yisual.com/anjelierstraat67

Anjelierstraat 67, Barneveld

Scan deze code en

bekijk de woning


op je mobiel!



Heeft u 

interesse?

Broeksteeg 3

6741 JT Lunteren




0342-404700

makelaar@hardeveld.nl

www.hardeveld.nl


