
Vraagprijs € 279.000 k.k.

Emmastraat 18
Barneveld



Omschrijving:
3-KAMERAPPARTEMENT met BERGING op een prachtige locatie in het centrum. 

Gelegen op de eerste verdieping van het kleinschalige complex 'La Diligence', een complex voorzien van
lift en trappenhuis. 

Wonen wordt een aangename beleving als je kiest voor deze locatie! Door de centrumligging zijn alle
voorzieningen op loopafstand en daarnaast is het appartement praktisch en doelmatig ingedeeld. 

De indeling is functioneel met een ruime woonkamer met grote glaspartijen en een openslaande deur naar
het balkon, open keuken met een recht blok en een half hoge afscheidingswand met de woonkamer.
Betegelde badkamer met douchehoek en twee slaapkamers. 
In de hal tref je verder een vaste bergkast aan met cv-ketel en een aparte toiletruimte. 

Er is sprake van een eigen berging in de kelder. 

Heerlijk gelijkvloers wonen met de winkels op loopafstand! We nodigen je graag uit voor een rondleiding. 

Emmastraat 18 Barneveld



Omschrijving:
ETAGES 

Begane grond: 
Hoofdentree met bellentableau, postbussen, trappenhuis en lift. 

Emmastraat 18 is gelegen op de eerste verdieping van dit kleinschalige complex. 

INDELING 
We nemen je mee voor een rondje door het appartement: 
Entree, hal met meterkast, inpandige berging met ruimte voor voorraad en opstelling cv-ketel, aparte
toiletruimte met toilet en fonteintje, slaapkamer, ruime hoofdslaapkamer voorzien van vloerbedekking,
betegelde badkamer met douchehoek, wastafel en witgoed aansluitingen. 
De woonkamer is gelegen aan de kant van de gezellige Emmastraat, een sfeervol straatje met leuke
karaktervolle bebouwing. Vanaf het balkon en door het raam van de woonkamer heb je een leuk en
levendig uitzicht over deze straat. 
De woonkamer is ruim en heeft aan de voorzijde grote ramen. Er is sprake van een open keuken met een
half hoge bar, als afscheiding met de woonkamer en een recht blok voorzien van ingebouwde spoelbak,
kookplaat, oven en afzuigscherm. 

BERGING 
Gelegen in de kelder van het gebouw. De berging is voorzien van elektra. 
Afmetingen circa 2,75 x 1,8 meter. 

FIETSENBERGING 
Desgewenst kan men nog een plek voor een fiets of scooter bijhuren in de gezamenlijke fietsenberging.
Kosten circa € 8,= per maand, kosten voor elektra fiets circa € 3,00 per maand. 
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Omschrijving:
APPARTEMENTENCOMPLEX La Diligence 
Vereniging van Eigenaars Emmastraat 10-42 te Barneveld. Complex met een actieve VVE. Het betreft een
VVE met eigen beheer. 
Het voorschot servicekosten aan de VVE bedraagt thans circa € 155,00 per maand. Financiële gegevens,
splitsingsakte e.d. zijn op aanvraag beschikbaar. 

PARKEREN 
Parkeren kan in de omgeving in Zone D met een parkeervergunning kosten circa € 85,00 per jaar voor de
eerste bewonersvergunning. Voor meer info zie Parkeer Service Barneveld;
www.barneveld.parkeerservice.nl 

SITUERING APPARTEMENT 
Het appartement is gesitueerd op de eerste etage van het complex en is te bereiken via een lift of het
trappenhuis. Nummer 18 is gelegen in een woonblok met 17 appartementen verdeeld over drie
woonlagen. 

APPARTEMENTSRECHT 
Het appartementsrecht omvat het uitsluitend gebruik van het appartement op de eerste verdieping,
plaatselijk bekend Emmastraat 18 te Barneveld, kadastraal bekend gemeente Barneveld, sectie D,
nummer 2325 appartementsindex A26, uitmakende het 154/2880 aandeel van de gemeenschap. 
En het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een berging in het souterrain van
het gebouw, kadastraal bekend gemeente Barneveld, sectie D, nummer 2325 appartementsindex A7,
uitmakende het 3/2880 aandeel van de gemeenschap. 

DIVERSEN

Eerste verdieping;
Balkon met leuk uitzicht over de straat;
Twee slaapkamers;
Buitenschilderwerk is van 2019;
Lift in het complex is recent vernieuwd;
Cv-ketel is vernieuwd in 2015;
Centrumligging;
Complex voorzien van lift;
Automatische deuropeners in een groot deel van het complex;
Appartement is nagenoeg geheel (op 1 ruitje in de voordeur na) voorzien van dubbele beglazing;
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Vraagprijs : € 279.000,= k.k.
Soort woning : Bovenwoning
Type woning : Appartement
Woonoppervlakte : circa 68 m²
Balkon : Ja
Eigen berging : Ja
Inhoud : ± 190 m³
Totaal aantal kamers : 3
Waarvan aantal slaapkamers : 2
Bouwjaar : ± 1987
Ligging : Centrum
Isolatie : Nagenoeg geheel geïsoleerd
Energielabel : In aanvraag
Parkeren : In de omgeving
Verwarming : Centrale radiatorenverwarming
Bouwjaar C.V. ketel : Nefit van 2015
Aanvaarding : In overleg
 
 
KADASTRALE GEGEVENS  
Gemeente : Barneveld
Sectie : D
Nummer : 2325
Index : A26 (appartement)
 
KADASTRALE GEGEVENS  
Gemeente : Barneveld
Sectie : D
Nummer : 2325
Index : A7 (berging)

Kenmerken:



Foto's:

Entree complex Lift en trappenhuis

Overdekte galerij Nummer achttien

Entree en hal Hal



Foto's:

Hoofdslaapkamer Slaapkamer

Vanuit de slaapkamer Tweede slaapkamer

Apart toilet Badkamer



Foto's:

Badkamer Badkamer

Hal Woonkamer

Zithoek Grote ramen



Foto's:

Vanuit de zithoek Eethoek

Deur naar het balkon Balkon

Balkon Emmastraat



Foto's:

Keuken Berging

Centrum Voorzieningen op loopafstand

Centraal wonen



Extra:



Extra:



Betreffende het perceel: Emmastraat 18 te (3771 BL) Barneveld
d.d.:  
Voor de onderstaande zaken -ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn- geldt dat ze
soms wel en soms niet in de woning achterblijven. 

 

Zaken Blijft
achter

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen NVT

Tuinaanleg/bestrating/beplanting    x

Buitenverlichting    x
Tijd- of schemerschakelaar/
bewegingsmelder    x

Tuinhuis/buitenberging    x
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging    x
(Broei)kas    x
Voet droogmolen    x
Overige tuin, te weten:     
    -     
    -     
    -     
     
Woning     
Vlaggenmast(houder)    x
Schotel/antenne    x
Brievenbus x    
(Voordeur)bel x    
Alarminstallatie    x
(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie x    
Rookmelders    x
Rolluiken/zonwering buiten    x
Zonwering binnen    x
Vliegenhorren    x
Raamdecoratie, te weten:     
    - Gordijnen/vitrages/plissee x    
    - Rolgordijnen x    
    - Losse horren/rolhorren    x
    - Gordijnrails x    
    - Overgordijnen  x   



Zaken Blijft
achter

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen NVT

Vloerdecoratie, te weten:     
    - Vloerbedekking x    
    - Parketvloer/laminaat    x
    - Plavuizen    x
    -     
Warmwatervoorziening, te weten:     
    -     
    -     

CV met toebehoren x    

Thermostaat x    
Mechanische ventilatie, werkt op 1 snelheid x    
Airconditioning    x
(Voorzet) open haard met toebehoren    x
Allesbrander    x
Kachels    x
Isolatievoorzieningen    x
(voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten:     
    -     
    -     
    -     
Radiatorafwerking    x
Schilderijophangsysteem    x
Keukenblok met bovenkasten x    
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:     
    - Fornuis x    
    - Oven (functioneert niet meer) x    
    - Magnetron x    
    - Afzuigscherm x    
    -     
    -     
Keukenaccessoires     
    -     
    -     
    -     
Verlichting, te weten:     
    - Opbouw    x
    - Inbouw    x
    - Losse hanglampen x    
    -
     



Zaken Blijft
achter

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen NVT

(Losse) kasten, legplanken, te weten:     
    - Legkast kleine slaapkamer x    
    - Legkast berging x    
    - Kast grote slaapkamer  x   
Vast bureau     
Spiegelwanden    x
Wastafels met accessoires     
Toiletaccessoires    x
    -     
    -     
Badkameraccessoires     
    - Douchegordijn x    
    -     
    -     
Sauna met toebehoren    x
Veiligheidsschakelaar wasautomaat x    
Waterslot wasautomaat x    
     
Overig     
Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn
maar waarvan eventuele leaescontracten,
huurkoopcontracten of huurcontracten
zijn over te nemen, te weten:

    

    -     
    -     
    -     
    -     
Overige zaken, te weten:     
    -     
    -     
    -     
    -     
    -     
voor akkoord:

De opdrachtgever/verkoper,
(en echtgeno(o)t(e)/partner).
 

koper (en echtgeno(o)t(e)/partner).

  
plaats en datum: plaats en datum:



Kantoor: 0342 -443757
Mobiel: 06-10507831

Maandag – Vrijdag 9.00 – 17.30 uur
Colinda Hooijer

Emmastraat 18 Barneveld

Procedure

Deze informatie is bedoeld als uitnodiging voor het uitbrengen van een bieding.
Aan de volgorde van de bezichtigingen kunnen geen rechten ontleend worden.

Nadat er mondelinge overeenstemming bereikt is over de koopsom en de overige voorwaarden, zal de
koopovereenkomst schriftelijk worden vastgelegd in een NVM- model koopakte. De koper is verplicht een
waarborgsom of bankgarantie van 10% van de koopsom te deponeren bij de notaris zodra de
koopovereenkomst bindend is.

Rechten

De gegevens in deze brochure zijn afkomstig van de verkoper. De brochure is zorgvuldig
samengesteld, aan de inhoud van de brochure kunnen echter geen rechten worden ontleend, mochten
er onjuistheden, onvolledigheden of afwijkingen worden geconstateerd.
Bijgevoegde tekeningen zijn bedoeld om de feitelijke situatie indicatief en schetsmatig weer te
geven. De feitelijke situatie is echter bepalend.

Informatie

Nadere informatie via ons kantoor :

E-mail: info@hooijer-makelaardij.nl


