
  BIJ                 THUIS  
Brinkstraat 26 Te Putten  

 
Vraagprijs 

€ 585.000,- 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!  



Prachtig               
appartement     
tegenover de  

kruidentuin in 
het centrum!  



 

DETAILS  

Bouwjaar         Loggia 
2013                                           8 m2 

 

 

Woonoppervlakte      Inhoud  

 107 m2                    385 m3 

 

Energielabel   

A 

 
Een heerlijke 

fijne lichte          
woonkamer    



OMSCHRIJVING WONING  
 
De Kruidentuin in Putten is naast een ontzettend leuke plek om eens te wandelen 
of te zitten ook een hele leuke plek om te wonen. De centrale locatie nabij alle 
voorzieningen van het centrum van Putten is natuurlijk ideaal.  
 
Alle voorzieningen zijn letterlijk op loopafstand en op de hoek van de straat  
gelegen. We treffen direct op de hoek van de Brinkstraat/Dorpsstraat de super-
markt, een stukje verderop de bakker, de slager en aan de overkant een slijterij en 
diverse andere winkels. Kortom; alle voorzieningen binnen handbereik.  
En… het is mogelijk om hier te komen wonen 
 

Met gepaste trots mogen wij dit bijzonder royale driekamerappartement 
(woonoppervlakte 107 vierkante meter) aanbieden. De ligging in het complex 
recht tegenover de Kruidentuin is natuurlijk uniek. U geniet hier van een leuk en 
levendig uitzicht!  
 
Het appartement is gelegen op de begane grond en is voorzien van een garagebox 
met veel bergruimte (en natuurlijk de mogelijkheid om de auto vorstvrij en droog 
binnen te parkeren). Geen lastige situaties met een hellingbaan of trappen, maar 
gewoon een garagebox op de begane grond. Ideaal!  

Het appartementencomplex is gebouwd in 2013 en vanzelfsprekend helemaal  
geïsoleerd. De woning heeft een definitief energielabel A en is in de afgelopen 
jaren keurig bewoond. Nieuwsgierig geworden naar de rest?  
 
Leest u dan snel verder; wij vertellen u graag meer: 
 

Indeling van dit royale driekamerappartement op de begane grond: 
De auto parkeert u lekker makkelijk aan de achterzijde van het complex in de ga-
ragebox. Na het wegzetten van uw auto bereikt u de woning met de navolgende 
indeling: 

Entree-/hal, toilet met fonteintje, veel ruimte voor de garderobe, toegang naar de 
slaapkamers aan de achterzijde en toegang naar de woonkamer aan de voorkant 
van de woning. Laten we daar eerst beginnen. De woonkamer met open keuken 
is een fijne lichte ruimte die door de rustige kleurstellingen prettig aanvoelt.  



OMSCHRIJVING WONING  

 

De échte Ruitenberg keuken is uitgevoerd in een lichte kleurstelling en voorzien 
van vaatwasser, gaskookstel, koelkast, afzuigkap en spoelbak. Vanuit de  
woonkamer heeft u toegang tot het terras aan de voorzijde. Door de schuifpui 
verbindt u buiten naadloos met binnen. Een fijne buitenruimte met de ligging op 
het zuidwesten. Op dit plekje ziet u altijd wat gebeuren. Maar, het complex heeft 
voldoende afstand van de straat af, dus u heeft hier ook de benodigde privacy.  
De voorzijde van het appartement (raam woonkamer) is voorzien van elektrische 
zonwering.  
 

De badkamer in het appartement is uitgevoerd in een lichte kleurstelling en  
voorzien van douche, tweede toilet en wastafel.  

 
Aan de achterzijde van het appartement treffen we de bijzonder royale hoofd-
slaapkamer. U zult hier versteld staan van de ruimte! De vaste kastenwand biedt 
lekker veel ruimte voor het opbergen van divers spullen.  
 
 
De tweede slaapkamer – ook van prima formaat – treffen we ook aan de  
achterkant. Een fijne kamer voor logees of als extra werkkamer. In het 
‘’midden’’ van het appartement is ruimte gerealiseerd voor een inpandige  
berging. Hier treffen we ook de aansluitingen voor de wasapparatuur. Hier bergt 
u met gemak diverse spullen gemakkelijk op.  
 

De garagebox treffen we direct aan de achterzijde van het appartementencom-
plex. De garage is ca. 18 vierkante meter en voorzien van een elektrische roldeur 
en separate loopdeur.  

 

Op en top verzorgd wonen in het centrum van Putten. De Brinkstraat biedt de 
mogelijkheid om levensloopbestendig te wonen in de nabijheid van alle  
voorzieningen! Wij plannen graag met u een bezichtiging in om het allemaal te 
laten zien. U bent van harte welkom! 







 

Bijzonder royale 
slaapkamers  









MATEN & PLATTEGRONDEN  



MATEN & PLATTEGRONDEN  



MATEN & PLATTEGRONDEN  - 3D  



MATEN & PLATTEGRONDEN  - 3D  



 
Overzicht  

bijzonderheden!  

De bijzonderheden van de Brinkstraat 26 op een rij:  

 

- Bijzonder royaal driekamerappartement (ca. 107 vierkante meter woon-      
 oppervlakte) voorzien van separate garagebox;  

- Geheel gelegen op een aantrekkelijke locatie in het centrum van Putten; 
 om specifiek te zijn nabij de geliefde Kruidentuin;  
 

- Voorzien van een definitief energielabel A;  

 
-  Fijne buitenruimte richting de straatzijde, hierdoor heeft u een leuk en          
 levenig uitzicht;  

 
-  Keuken van Ruitenberg voorzien van alle wenselijke inbouw apparatuur;  

 
-  Keurig sanitair, uitgevoerd in lichte kleurstellingen;  

 
-  Veel praktische bergruimte in het appartement aanwezig;  

 
-  Keurige afwerking door het gehele appartement;  

 
-  Kadastraal bekend gemeente Putten, sectie C complexaanduiding 11306A -
 index 2;  



KADASTER EN LOCATIE  

Ligging op een zeer centrale locatie!  





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  


