
  BIJ                 THUIS  
Stationsstraat 81 A te Putten  

 
Vraagprijs 

€ 725.000,- 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!  



 

Nieuw te  
bouwen   

geschakelde  
woning!   



 

DETAILS  

Bouwjaar         Perceeloppervlakte 
2022                                 ca.  660  m2 *  

                  

 

Woonoppervlakte                  Inhoud  

ca. 138 m2                              530 m3 

 

 

* Exacte perceelsmetrage volgt na kadastrale inmeting  

 
Ligging nabij 

het centrum van 
Putten  



OMSCHRIJVING WONING  
 
Gelegen op korte afstand van het centrum van Putten, uitvalswegen en het station 
van Putten (met verbindingen naar Utrecht/Amersfoort en Zwolle) wordt  
deze nieuwe geschakelde woning met (bestaande) garage gebouwd.  
Een unieke kans!  
 

Dit plekje van Putten is écht een mooie woonomgeving. De volgroeide bomen en 
de ruim opgezette straat geeft net dat extra element in de woonsfeer. U bent  
binnen no time in het centrum van Putten met alle dagelijkse voorzieningen. 
Heerlijk! Wat direct opvalt is de hoogte van het perceel t.o.v. het straatniveau. 
Dit geeft het geheel ook zijn eigen indruk.  
 

De woning wordt uitgevoerd in een fraaie steenkleur met bijpassende dakpannen. 
De stoere uitstraling zal zeker een eye-catcher worden in het straatbeeld van de 
Stationsstraat!  
 

Deze geschakelde woning wordt gebouwd door Groothuis bouw en eind 2022/
begin 2023 opgeleverd. De woonoppervlakte bedraagt ca. 138 Vierkante meter. 
Het project bestaat uit twee royale woningen die uiteraard gasloos worden ge-
bouwd en worden voorzien van alle gemakken (luchtwaterwarmtepomp, warmte-
terugwin-installatie en PV-panelen) om gericht op de toekomst te kunnen wonen.  
 

De rechterzijde wordt te koop aangeboden en biedt momenteel de navolgende in-
deling: 
 

Entree-/hal met trapopgang naar boven, toiletruimte en toegang naar de  
woonkamer. Aan de achterzijde van de woning wordt de aansluiting(en) voor de 
keuken gerealiseerd.  
 

Op de eerste verdieping worden drie slaapkamers, een bergruimte en badkame-
raansluitingen gerealiseerd. Met een vlizotrap is de bergzolder bereikbaar.  

 

Achtertuin en perceel:  

De achtertuin ligt op het heerlijk zonnige zuiden. U kunt hier dus de gehele dag 
van de zon genieten. Op het perceel is momenteel ook nog een garage met ver-
dieping aanwezig. Ideaal voor het opbergen van diverse spullen.  











PLATTEGRONDEN  



PLATTEGROND & AFMETING  



PLATTEGROND 



PLATTEGROND EN AFMETING  



PLATTEGRONDEN  



PLATTEGRONDEN  



 
Overzicht  

bijzonderheden!  

- Nieuw te bouwen geschakelde woning met (bestaande) garage;  
- De woning wordt casco opgeleverd en is na oplevering door u als koper nader 
te personaliseren;  

- Geheel gelegen op een aantrekkelijke locatie nabij het centrum van Putten;  

- Woning wordt uiteraard gasloos opgeleverd;  

- Metrages en woonoppervlaktes zijn ca. maten en zijn geen rechten aan te  
ontlenen 

- Royale woonoppervlakte van ca. 138 vierkante meter;  

- Sanitair door koper nader te personaliseren na gereedkomen bouw;  

- Begane grond voorzien van vloerverwarming incl. top koeling; 

- Verdiepingen voorzien van convectoren incl. top koeling;  

- De woning is standaard voorzien van 2 PV-panelen;  
- Mogelijkheid om eenvoudig meer panelen toe te voegen (installatie is hier op 
berekend);  
- De perceeloppervlakte wordt nader ingemeten na gereedkomen van de bouw, 
op kantoor van de makelaar is de indicatieve situatietekening/bouwtekening aan-
wezig, deze tekening wordt ook als bijlage aan de koopakte gehecht;  

- De huidige kavel is nu ca. 535 vierkante meter, na het verschuiven van de ka-
dastrale grens wordt de perceeloppervlakte ongeveer 660 vierkante meter (de 
exacte perceelsmetrage zal blijken na kadastrale uitmeting).   

- Mogelijkheid om de woning naar eigen inzicht te personaliseren; 
- De woning wordt behangklaar opgeleverd;  
- De woning wordt uitgevoerd met kunststof kozijnen;  
- Extra detail: de woning wordt voorzien van zinken regenpijpen  



KADASTER EN LOCATIE  

Locatie nabij het centrum van Putten!  



INDICATIEVE NIEUWE GRENS  





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  
gemeente 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.   

Henriëtte Jansen   

Henriétte treft u zowel op de binnen– als buitendienst van ons  
kantoor. Sinds 2022 is zij onderdeel van ons team. 

 

Zij kent Putten en al de leuke straatjes en plekjes als geen ander. 
Henriëtte is u graag van dienst tijdens uw huizenjacht!  



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  


