
  BIJ                 THUIS  
Van Weesstraat 1 te Putten 

 

Vraagprijs 

€ 495.000,- k.k.   



Wat leuk dat u interesse heeft getoond in deze woning!  
 

Voor u ligt het verkoopmagazine van Het  
Geldersch Huys Makelaars. Samen met onze  
woningplanner vormt dit de volledige verkoopdocumentatie 
van deze unieke woning met alle  
informatie en verhuistips!  
 
Gaat u er goed voor zitten en blader rustig het magazine en 
aanvullende documenten door. Heeft u vragen?  
Dan beantwoorden wij deze natuurlijk graag. Wanneer u de 
woning wilt bezichtigen, neem dan gerust contact op om een afspraak in te  
plannen.  

 

Ons team helpt u graag verder!  

Met vriendelijke groet,  

 

Herwin Kieft - Eigenaar   
Kandidaat Makelaar & Taxateur  

WELKOM!  
Wordt dit uw nieuwe droomhuis?  

 

Verkoopadvies huidige woning?   
Wilt u vrijblijvend en kosteloos een verkoopadvies van uw huidige woning?  
Onze makelaars komen graag langs. Plan gerust een afspraak in.   

 

Blijf op de hoogte  

Op onze socials houden wij u graag op de hoogte van nieuw woningaanbod en een 
kijkje achter de schermen bij ons op kantoor!  



 

Royaal perceel 
op het zuiden!   



 

DETAILS  

Bouwjaar           Perceeloppervlakte 
1979                  458 ca. m2 

 

 

Woonoppervlakte         Inhoud  

176 m2                        770m3 

 

Energielabel   
B  

 
Fijne ligging  

in de wijk  



OMSCHRIJVING WONING  

 
Soms ziet u in een oogopslag dat u te maken heeft met een degelijke, stoere en 
bijzonder royale woning. Dat is precies wat we kunnen concluderen als we kijken 
naar deze ruime twee-onder-één-kapwoning aan de Van Weesstraat 1 in Putten. 
Dit is een woning van kaliber! Met een woonoppervlakte van ca. 176 vierkante 
meter en een perceeloppervlakte van ruim 458 vierkante meter is deze woning 
van zowel binnen als buiten heel erg ruim!  

Wat u wellicht niet direct ziet is het feit dat deze woning geheel is onderkelderd. 
Het souterrain biedt veel praktische ruimte voor bijvoorbeeld het realiseren van 
een kantoortje aan huis. Door dit souterrain heeft de woning een geheel eigen 
structuur en indeling.  

Door bijvoorbeeld de verhoogde ligging van de begane grond heeft deze woning 
een geheel eigen uitstraling. De situering in het straatje met uitsluitend 
bestemmingsverkeer is erg prettig. Daar komt nog eens bij dat deze woning is  
gelegen op een hele mooie vrije plek in de woonwijk (met uitsluitend 
bestemmingsverkeer). U heeft vanuit de woonkamer een vrij uitzicht over het 
straatbeeld.  

U loopt binnen vijf minuten het park in, de basisscholen zijn ook op loopafstand 
en voor het centrum pakt u simpelweg eventjes de fiets. Kortom; een fijne rustige 
maar ook heel centrale ligging! Nieuwsgierig geworden naar de rest?  
Wij vertellen u graag meer:  
 

Indeling van deze woning van kaliber:  
Via de verhoogde entree/het trapje bereiken we de woning met de navolgende  
indeling:  

Entree-/hal met trap naar het souterrain (hier komen we zo terug), meterkast,  
toilet met fonteintje en toegang naar de woonkamer. Wat we al hebben gezegd; 
vanuit de woonkamer heeft u een (verhoogd) vrij zicht op het straatbeeld.  
Dit geeft een leuk effect!  
De woonkamer staat in open verbinding met de keuken. De keuken (2012) is  
uitgevoerd in een lichte kleurstelling en voorzien van inbouwapparatuur.  
De sfeervolle open haard is de plek in het voorste gedeelte van de woonkamer 
om heerlijk bij te vertoeven. Bij het eetgedeelte treffen we de openslaande deuren 
naar de tuin. Het is natuurlijk een must om die heerlijke achtertuin direct te 
kunnen verbinden met binnen!  
De bar bij de keuken is de uitgelezen plek voor een snel ontbijt of om een lekker 
wijntje te doen als de ander aan het koken is.   



OMSCHRIJVING WONING  

 
Praktisch punt: de begane grond is voorzien van vloerverwarming (behoudens de 
bijkeuken).  

Aansluitend aan de keuken treffen we de praktische bijkeuken met de  
aansluitingen voor de wasapparatuur en een vaste kast met bergruimte.  
Vanuit de bijkeuken hebben we d.m.v. een deur toegang tot de extra berging aan 
de achterzijde van de woning.  

 

Eerste en tweede verdieping:  
Overloop met vlizotrap naar de bergzolder. De tweede verdieping wordt  
momenteel gebruikt als bergruimte voor diverse spullen.  
Aan de voorzijde van de woning treffen we de hoofdslaapkamer met vaste  
kastenwand. Oorspronkelijk zijn dit twee slaapkamers geweest.  
Door middel van plaatsen van een tussenwand zijn eenvoudig weer twee kamers 
te realiseren.  

Maar, er zijn momenteel nog twee slaapkamers (in totaal dus drie!) op de eerste 
verdieping aanwezig. De tweede slaapkamer is voorzien van vaste bergruimte en 
heeft toegang tot het platte dak aan de achterzijde van de woning.  
De derde slaapkamer is voorzien een wastafel en ook van vaste bergruimte.  
Ideaal dat deze bergruimte gewoon aanwezig is! De badkamer is uitgevoerd in 
een nette kleurstelling en voorzien van inloopdouche, badkamermeubel, tweede 
toilet en vloerverwarming.  
 

Souterrain:   
Altijd al gedroomd om kantoor of praktijk aan huis te realiseren? Het souterrain 
biedt meer dan voldoende mogelijkheden om een werkplek te realiseren (check 
altijd eventueel benodigde vergunningen bij de gemeente Putten).  
We treffen in het souterrain momenteel twee kamers. Allebei zijn de kamers 
voorzien van ramen waardoor lichtinval en ventilatie is gegarandeerd.  
We denken tijdens een bezichtiging graag mee over de mogelijkheden!  

Achtertuin en perceel:  
Heerlijk zonnig op het zuiden! U kunt hier eigenlijk de gehele dag wel van de zon 
genieten. Door de fraaie aankleding van de tuin is het ook mogelijk om  
gedurende de dag ook de schaduw op te zoeken. De 12 zonnepanelen op de  
achterzijde van de woning (geplaatst in 2020) profiteren natuurlijk ontzettend van 
deze gunstige zonligging. Hierdoor heeft u lage energielasten. Het verhoogde  
terras direct aansluitend aan de woning is natuurlijk de plek om heerlijk te  
vertoeven.  





 
Drie ruime 

slaapkamers 
(vierde  

eenvoudig te  
realiseren)  



 
Keurige  

badkamer in 
lichte  

kleurstelling   









MATEN & PLATTEGRONDEN  



MATEN & PLATTEGRONDEN  



MATEN & PLATTEGRONDEN  



MATEN & PLATTEGRONDEN  



MATEN & PLATTEGRONDEN  



 
Overzicht  

bijzonderheden!  

- Bijzonder royale twee-onder-één-kapwoning gelegen op een fijne locatie nabij 
   park De Groene Scheg en diverse basisscholen;  
 
- Geheel onderkelderd waardoor er  veel praktische ruimte is gerealiseerd voor  
   bijvoorbeeld een kantoor of praktijk aan huis; 
 
- 12 zonnepanelen geplaatst in 2020;  
 
-  Vloerverwarming op de begane grond en in de badkamer aanwezig (behoudens 
    bijkeuken);  
 
- Voorzien van drie ruime slaapkamers (maar eenvoudig een vierde te  
    realiseren);  
 
- Heerlijke achtertuin met een perceeloppervlakte van maar liefst 458 vierkante 
   meter; 
 
- Fijne zonligging op het zuiden;  
 
- Veel bergruimte in de woning aanwezig;  
 
- Woonoppervlakte ca. 176 vierkante meter;  
 
- Kadastraal bekend gemeente Putten, sectie N, nummer 1596;  



KADASTER EN LOCATIE  

Ligging nabij het park!  





Wonen in Putten & omgeving  
Wonen in een groene en weidse leefomgeving. Dat is Putten! De gemeente Putten ligt in het hart van Nederland 
en telt ongeveer 25.000 inwoners. Met zijn ligging in het grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland; het 
Centraal Veluws Natuurgebied bent u verzekerd van eindeloos wandelplezier.  

 

De fraaie omgeving en de geografische ligging in het midden van het land (met uitstekende verbindingen) en de 
uitgebreide voorzieningen die het centrum rijk is, maken Putten tot een geliefde woon– en leefomgeving.  
Het dorpse karakter van Putten is bewaard gebleven. Iedere woensdagochtend is er een grote markt en jaarlijks 
trekt de Ossenmarkt op de tweede woensdag in oktober veel bekijks.  
 
Daarnaast ligt Putten op een afstand van 4 kilometer van het recreatiestand Nulde, waar een fraaie jachthaven 
plaats biedt aan honderden bootjes.  
Jaarlijks trekt het dorp duizenden toeristen op de vele campings. Er is een uitgebreid fietspadennet en allerlei 
activiteiten in de omgeving te ondernemen.  

 

Kortom, een natuurrijke en dynamische woonomgeving!   

U bent van harte welkom!  





KENNISMAKEN?  
Het Geldersch Huys Makelaars is een enthousiast  

makelaarskantoor. Wij stellen ons graag aan u voor.  

 
 
Ons kantoor is een dynamisch en professioneel  
makelaarskantoor waarbij betrokkenheid voor uw aan– of  
verkoopproces centraal staat.  

Bent u op zoek naar een nieuwe woning of wilt u uw huidige woning  
verkopen? Bij ons bent u aan het juiste adres.  

Herwin Kieft  

Sinds 2021 eigenaar van Het Geldersch Huys Makelaars. Herwin 
gaat met veel enthousiasme en passie voor u aan de slag.  
 
Samen zetten we stappen in uw wooncarriére. Het actief (online)  
presenteren van uw woning is één van zijn expertises.  

 Klaas van der Werf  

 Klaas beschikt door zijn twee periodes als wethouder bij de ge-
meente Putten over een breed netwerk.  
 
Vaak weet Klaas al voor de markt uit, welke woning er in verkoop 
komt, of bevindt de potentiële koper van uw woning zich al in dit 
netwerk.  

Thalia Silvius  

Thalia is ook een bekend gezicht waar wij trots op zijn bij Het  
Geldersch Huys Makelaars.  
 
U treft haar op de binnendienst van ons kantoor waar zij de  
dagelijkse gang van zaken coördineert en uw eerste aanspreekpunt 
zal  zijn voor het maken van een afspraak.   



VERKOCHT?  
Misschien wordt dit uw nieuwe droomhuis?   

  Bellen               

0341-354635  

 

 

Mailen 
     Info@hghmakelaars.nl  

  Koffie of thee   

Achterstraat 21  
3882 AE Putten  

 

Website  
           hghmakelaars.nl   

De inhoud van deze brochure en bijbehorende  

woningplanner is door ons met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten aan ontleend worden.  

Wij aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid of  

aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of ontbrekende gegevens  


