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Kernkwaliteiten:

-Magnifieke ligging

-Heerlijke gezinswoning met gastenverblijf

-Veel privacy

-Goed bereikbaar vanuit de randstad

-Prachtige gebied om te wandelen, recreëren en 

  met paarden te rijden

KARAKTERVOL WOONHUIS

Voor u ligt de brochure met informatie over de woning waarin u 

interesse heeft. Om u een goede indruk te geven, vindt u in deze 

brochure veel informatie over deze prachtige woning.

Deze woning draagt het waardevolle predikaat BUITENSTATE.

Een BUITENSTATE is een vrij gelegen – one of a kind – woning 

in het buitengebied. Een woning  waar de beleving van rust en 

ruimte centraal staat en waar vrijheid heerst. Een niet-alledaags 

onroerend goed met optimaal woongenot en veel mogelijkheden.

Geeft deze brochure u een (buiten)goed gevoel?

Uw BUITENSTATE makelaar nodigt u van harte uit voor een bezich-

tiging. De woning kan u op papier aanspreken, maar de emotie 

en zintuigprikkeling die de woning teweeg brengt, voelt u alleen 

ter plekke. Tijdens een bezichtiging krijgt u informatie over de 

woning en de omgeving. U kunt al uw vragen aan onze makelaar 

voorleggen.

Is dit uw buitenkans…?

Alex Peters, Schep Makelaardij



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

KADASTRALE GEGEVENS

Nunspeet H 4058, groot 6.303 m2

BESTEMMINGSPLANGEGEVENS

Bestemmingsplan Buitengebied 2018 

Gemeente Nunspeet, 

vastgesteld 27-09-2018.

Enkelbestemming Wonen 

Dubbelbestemming Waarde - 

Archeologie 2
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Ben je toe aan rust, ruimte en puur-

heid qua wonen en leven,  dan hebben 

wij voor je een ultieme oplossing. Wij 

bieden thans te koop aan een schitte-

rend gelegen vrijstaand en karaktervol 

woonhuis met bijgebouw waarin een 

atelier en een gastenverblijf op een per-

ceel van ruim 6.000 m2 eigen grond.

Dit mooie ensemble is gelegen in de vil-

lawijk Hulshorst (gemeente Nunspeet) 

en is bereikbaar binnen één uur vanuit 

de Randstad.

Wil je paardrijden in de natuur of uren 

wandelen met de hond in de afwisse-

ling van bos en zandverstuivingen, dan 

is dit een prima optie.

Het woonhuis is gebouwd in de jaren 

dertig en heeft ook de karakteristieke 

uitstraling van de bouwstijl van die tijd.  

Het terrein wordt betreden via een 

eigen oprit in een bosachtige setting en 

met een elektronisch toegangshek.

Er is een heerlijke speeltuin voor 

kinderen aanwezig, evenals een ver-

blijfsruimte voor honden, voldoende 

parkeervoorzieningen voor meerdere 

auto’s op eigen terrein. 
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INDELING BEGANE GROND

Entree, hal, toilet, ruimte woon-/eetkeuken met zitkamer circa 51 m2 en een sfeer-

volle woonkamer van circa 31 m2, vanuit alle ruimtes zijn er mooie uitzichten.
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INDELING EERSTE VERDIEPING

Overloop, 3 slaapkamers van respectievelijk 22 m2, 16 m2 en 9 m2  en een com-

plete badkamer met ligbad, separate douche, vaste wastafel en tweede toilet.

Tevens is er ook nog een zolderverdieping.
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Bijgebouw

In 2007 is het bijgebouw gesticht met een heuse kelder van circa 65 m2 die voor 

diverse doeleinden is te gebruiken;

Op de begane grond is de ruimte ingericht als atelier (voorheen 2 grote paarden-

boxen), berging en garage en middels het trappenhuis wordt de verdieping bereikt 

waarin een gastenverblijf is gesitueerd met keukenblok, douche gelegenheid en 

toilet op de overloop, verder is er een woonkamer en slaapkamer.
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WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

Makelaar Alex Peters

M 0653 67 82 12

E a.peters@schep.nl

www.landelijkwonen.nl

Een BUITENSTATE makelaar is gese-

lecteerd op grond van zijn of haar 

jarenlange aantoonbare ervaring en 

deskundigheid. Hij is geworteld in het 

buitenleven. Hij is vertrouwd met de 

plaatselijke gewoonten en gebruiken. 

Hij zal u deskundig voorlichten tijdens 

de bezichtiging. Hij laat u de rust en de 

ruimte van de woning ervaren. Eigen. 

Solide. Aangenaam. En net een beetje 

anders.

Wilt u meer informatie? Of heeft u inte-

resse in een bezichtiging? Neem dan 

gerust contact met ons op.


