
  BIJ                 THUIS  
Oude Nijkerkerweg 25 Te Putten  

 
Vraagprijs 

€ 650.000,- 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,  

 

Team Het Geldersch Huys Makelaars  

Herwin Kieft—Klaas van der Werf—Thalia Silvius—Henriëtte Jansen  

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!  



 

Op maar liefst 
een perceel van  

ca. 3.635 m2 



 

DETAILS  

Bouwjaar          Perceeloppervlakte 
1950                                 ca. 3.635 m2 

 

Woonoppervlakte         Inhoud  

 159 m2               877 m3 

 

Externe bergruimte                                    Energielabel   
130 m2                     Definitief G 

 

 
Royale          

vrijstaande   
woning in het 
buitengebied 



OMSCHRIJVING WONING  
 
Gelegen op een levendige locatie in het buitengebied van Putten treffen we op 
een kavel van totaal 4.985 vierkante meter deze vrijstaande woonboerderij met 
(vrijstaande) schuur. De woning zelf biedt een woonoppervlakte van ca. 159  
vierkante meter. Op het perceel zijn diverse opstallen aanwezig zoals een grote 
schuur/garage van ca. 130 vierkante meter en een extra stal van ca. 30 vierkante 
meter. Wat een mogelijkheden om heerlijk te wonen in het buitengebied!  
 

De grootte van het perceel en de bijgebouwen bieden de ultieme mogelijkheid 
om lekker te klussen, (hobbymatig) dieren te houden en natuurlijk om lekker te 
genieten van het buitenleven. De woning biedt legio mogelijkheden maar dient te 
worden gerenoveerd om weer te voldoen aan het hedendaagse wooncomfort.  
 

De huidige eigenaren verkopen het object vanwege omdat hun leeftijd en  
gezondheid beperkingen geeft om het bij  te houden.  Zij zijn echter verknocht 
aan dit plekje en daarom wordt na verkoop rechts van de woning een mantelzorg-
woning geplaatst. Hierover zullen met de koper afspraken worden gemaakt. Na-
dere informatie hierover op aanvraag beschikbaar. Na plaatsen van de unit is de 
kavel qua grootte ca. 3.635 vierkante meter.  
 

Nieuwsgierig geworden naar de rest? Lees dan snel verder: 
 

Indeling van deze vrijstaande woning in het buitengebied:  
Op de oprit voor de woning treft u meer dan voldoende parkeergelegenheid voor 
meerdere (grotere) auto’s. Na het wegzetten van de auto bereikt u de woning met 
de navolgende indeling: 
 

We gaan in Putten natuurlijk “via de achterom” en komen binnen in een  
praktische bijkeuken met aansluitingen voor de wasapparatuur. Op de  
plattegrond zult u zien dat het grootste gedeelte van de woning zich bevindt op de 
begane grond.  
 
In het eerste gedeelte treffen we drie ruime slaapkamers en een badkamer met 
douche en wastafel. Dit deel heeft tevens een bergzolder.  



OMSCHRIJVING WONING  

 

Via de entree-/hal bereiken we het tweede gedeelte met de woonkamer, keuken, 
trapopgang naar boven en nog meer slaapkamers. De woonkamer is een royale 
ruimte met uitzicht over het eigen perceel. De (eenvoudige) keuken biedt toegang 
naar de moestuin en biedt voldoende ruimte voor het creëren van een gezellig 
eetgedeelte.  
De hoofdslaapkamer treffen we aan de voorzijde van de woning. Badkamer met 
inloopdouche en wastafel én een extra kamer, nu in gebruik als kantoortje ook 
aan de voorzijde.  
 

Eerste verdieping: 
Op de eerste verdieping treffen we momenteel twee kamers met veel praktische 
bergruimte. Deze ruimte wordt nu gebruikt als bergzolder, maar kunnen eventu-
eel twee slaapkamers worden gerealiseerd.  
 

Achtertuin en perceel:  
Wat een fijne ruimte! De woning is gelegen op een perceel van ca. 4.985  
vierkante meter. Aan de linkerzijde (richting Blarickhosterweg) treffen we een 
gedeelte weiland. Ideaal voor het laten grazen van de paarden, de schapen of de 
geitjes (hobbymatig). Door de ligging op het zuiden kunt u de gehele dag van de 
zon genieten rondom het object. Achter in de tuin treffen we een overkapping 
waar het natuurlijk goed vertoeven is.  
 

De grote garage biedt meer dan voldoende mogelijkheden voor het parkeren van 
de auto en het opbergen van diverse spullen. Maar, ook het stallen van bijvoor-
beeld bouwmateriaal behoort hier tot de mogelijkheden. Oftewel een ideale 
werkplaats!  























MATEN & PLATTEGRONDEN  



MATEN & PLATTEGRONDEN  



MATEN & PLATTEGRONDEN  



MATEN & PLATTEGRONDEN  



MATEN & PLATTEGRONDEN  - 3D  



MATEN & PLATTEGRONDEN  - 3D  



MATEN & PLATTEGRONDEN  - 3D  



MATEN & PLATTEGRONDEN  - 3D  



 
Overzicht  

bijzonderheden!  

 

- Royale vrijstaande woning met bijgebouw(en) gelegen op een levendige locatie  
  in het buitengebied van Putten;  
 
- Kaveloppervlakte ca. 3.635 vierkante meter na plaatsen van de mantelzorgunit;  
 
- De woning dient te worden gemoderniseerd om weer te voldoen aan het heden 
  daagse wooncomfort;  

 
- Woonoppervlakte ca. 159 vierkante meter;  

- De huidige eigenaren zullen een mantelzorgunit realiseren aan de rechterzijde 
  van het perceel, hierdoor wordt er een gedeelte van het perceel afgesplitst. Na           
  afronding van de mantelzorg of  wanneer verkoper het perceel verlaat behoort  
  dit gedeelte uiteraard tot het geheel;  
 

- Mogelijkheid om hobbymatig paarden en/of ander kleinvee bij huis te halen;  
 

- Kadastraal bekend gemeente Putten, sectie F, nummer 3469;  



KADASTER EN LOCATIE  

Buitenkans in het Buitengebied 

 

Locatie mantel-

zorg woning 





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   

Dorpsstraat 102  
3881 BE  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  


