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Oude Arnhemseweg 46

6741 EJ Lunteren

Inleiding
Welkom aan de Oude Arnhemseweg 46 te Lunteren…

Rustig gelegen aan de rand van Lunteren en aan een doodlopende weg, ligt deze 
sfeervolle vrijstaande rietgedekte villa met een fraai aangelegde zonnige tuin, een grote 
stenen garage, carport en een statige oprit met smeedijzeren poort en ruimte voor 
meerdere auto's. Deze opvallende, charmante witte woning is in 2002 vergroot door 
middel van een extra verdieping en voorzien van een nieuw rieten dak. Deze woning ligt 
op korte afstand van het gezellige centrum van Lunteren, diverse basisscholen, NS-
station (richting Amersfoort/Barneveld en Ede) en uitgestrekte bossen voor lange 
boswandelingen of fietstochten.




Ideale ligging voor forensen:

Met de snelwegen A12 (richting Utrecht/Amsterdam en Arnhem), A30/A1(richting 
Amersfoort/Hilversum en Apeldoorn) en het intercitystation Ede/Wageningen (25 
minuten tot Utrecht en 60 minuten tot Amsterdam) op korte afstand is deze woning 
ideaal gelegen voor wie in een drukke stad werkt maar in de rust en de natuur van 

de Veluwe wil wonen. Lunteren ligt bij het “Middelpunt van Nederland”!
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Ligging en indeling




Begane grond:

Entree, ruime hal, toilet met fonteintje, meterkast en garderobe. 

De ruime en lichte woonkamer is voorzien van een witkleurige Amerikaans grenen 
houten vloer, een gezellige gashaard, de aangewezen plek om te genieten van een goed 
boek of gesprek. De dubbele terrasdeuren geven direct toegang tot het buitenterras. 

De keuken is voorzien van een 1½ spoelbak, 4-pits inductiekookplaat, afzuigkap, hete- 
luchtoven, vaatwasser en een losse Amerikaanse koelkast. Bijkeuken met aansluiting 
voor de wasapparatuur, uitstortgoosteen, kastruimte en deur naar de tuin.

Extra voorkamer te gebruiken als slaapkamer, studie- of hobbykamer.

Zeer royale Master bedroom (voorheen 2 kamers en eenvoudig terug te brengen) met 
kastenwand en elektrische rolluiken. Badkamer met wastafelmeubel, douchecabine met 
jet streams, ligbad en design radiator. Een Finse sauna om heerlijk te ontspannen is 
eveneens aanwezig. Kelder (6m²) waar u o.a. uw beste wijnen gerust kunt bewaren.

De woning is op deskundige wijze door een gerenommeerd aannemersbedrijf in 2002 
vergroot met een extra verdieping met veel ruimte en hoge plafonds.  







4Oude Arnhemseweg 46, 6741 EJ Lunteren


Ligging en indeling






Tweede woonlaag:




Via de trap vanuit de hal bereikt u de eerste verdieping met een zeer ruime overloop met 
dakkapel, alsmede twee royale slaapkamers met dakkapellen en een badkamer voorzien 
van wastafelmeubel, douchecabine, design- radiator, evenals een apart toilet. 




Tuin:

De fraai aangelegde tuin heeft diverse terrassen en het zonnige hoofdterras is voorzien 
van zonnescherm waar het met vrienden of familie heerlijk genieten is van de mooie 
dagen. Verder is de tuin uitgerust met tuinverlichting en beschikt over een eigen bron 
met hydrofoorpomp en beregeningsinstallatie.
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Ligging en indeling

De woning beschikt over een vrijstaande stenen garage met elektrische deur en  is 
voorzien van verwarming, water en elektra. Achter de garage bevindt zich een ruime 
kamer die als hobbykamer gebruikt kan worden. 




Bijzonderheden:

- Sfeervolle vrijstaande villa met polymeer rieten dak (onderhoudsvrij en onbrandbaar);

- Een woonoppervlakte van maar liefst 215 m² en een perceel van 693m²;

- Rustige ligging maar dichtbij alle faciliteiten;

- 4 slaapkamers waarvan 2 aan de begane grond en 2 badkamers;

- Gashaard en Finse sauna;

- Elektrisch bediende, metalen rolluiken;

-Tuin rondom met terras, prieel en voorzien van eigen bron met beregeningsinstallatie;

- Smeedijzeren sierhekwerk rondom met elegante toegangspoort, carport, garage met 

   elektrische deur en oprit voor meerdere auto's;

- Ideaal voor forensen: autosnelwegen en Intercity station met snelle verbinding naar de 

   Randstad;

- Aanvaarding: in overleg vanaf medio juli 2019.
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Ligging en indeling

.  

ENTHOUSIAST GEWORDEN? 

Dat kunnen we ons voorstellen. 

Maak dan snel een afspraak om deze woning te bezichtigen!




Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds 
wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, 
onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en 
oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de VBO Consumenten Voorwaarden. 
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Sfeer impressies
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Sfeer impressies
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Sfeer impressies
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Foto's
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Tekeningen
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Tekeningen




Overdracht

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, villa, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1951

Dakbedekking Riet

Kunststof

Type dak Samengesteld

Isolatievormen Volledig geïsoleerd

Dubbelglas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 693 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 215 m²

Inhoud 854 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

40 m²

Oppervlakte externe bergruimte 19 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 2

 

Locatie

Type Tuin rondom

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Zuidoost

Staat Prachtig aangelegd

 

Energieverbruik

Heeft een energiecertificaat Ja

Energielabel C

 

CV ketel
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Kenmerken




Warmtebron Gas

Bouwjaar 2002

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 5

Aantal overdekte parkeerplaatsen 1

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Vrijstaande stenen garage

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Heeft rolluiken Ja

Heeft een sauna Ja
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Kenmerken
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Google maps




Betreft:  Oude Arnhemseweg 46, Lunteren                                                       Datum:            

 

 

Paraaf verkoper  Paraaf koper blad 1 

    

Lijst van zakenLijst van zakenLijst van zakenLijst van zaken    
 
 

Voor de onderstaande zaken –ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn- geldt dat 

ze soms wel en soms niet in de woning achterblijven.  
 

 
    

ZAKENZAKENZAKENZAKEN    

    

    

blijft blijft blijft blijft 

achterachterachterachter    

    

gaatgaatgaatgaat    

meemeemeemee    

    

kan kan kan kan 

wordenwordenwordenworden    

overoveroverover----    

genomengenomengenomengenomen    

    

niet van niet van niet van niet van 

toetoetoetoe----    

passingpassingpassingpassing    

    

- tuinaanleg/(sier-)bestrating/beplanting/erfafscheiding XXXX                

- buitenverlichting XXXX                

- tuinhuisje/buitenberging XXXX                

- broeikast             XXXX    

- vlaggenmast             XXXX    

- voet droogmolen XXXX                

- antenne             XXXX    

- brievenbus XXXX                

- (voordeur)bel XXXX                

- veiligheidssloten XXXX                

- alarminstallatie             XXXX    

- rolluiken/zonwering buiten XXXX                

- zonwering binnen XXXX                

- lamellen             XXXX    

- luxaflex             XXXX    

- gordijnrails         XXXX        

- gordijnen         XXXX        

- vitrages         XXXX        

- losse horren/rolhorren         XXXX        

- rolgordijnen         XXXX        

- vloerbedekking/linoleum XXXX                

- parketvloer/kurkvloer/laminaatvloer XXXX                

- warmwatervoorzieningen te weten: 

  -  

  - 

XXXX                

- c.v. met toebehoren XXXX                

- klokthermostaat XXXX                

- (voorzet) open haard met toebehoren, te weten: 

  - 

  - 

XXXX                

- kachels             XXXX    

- isolatievoorzieningen (voorzetramen, radiatorfolie) etc. 

  - 

  - 

XXXX                

- keukenblok met bovenkasten inclusief verlichting XXXX                

- keuken (inbouw) apparatuur, te weten:   

  - Amerikaanse koelkast/vriezer 

  - 

  - 

        XXXX        
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Paraaf verkoper  Paraaf koper blad 2 

 

 

    

ZAKENZAKENZAKENZAKEN    

    

    

blijft blijft blijft blijft     

achterachterachterachter    

    

gaatgaatgaatgaat    

meemeemeemee    

    

KanKanKanKan    

wordenwordenwordenworden    

overoveroverover----    

genomengenomengenomengenomen    

    

niet van niet van niet van niet van 

toetoetoetoe----    

passingpassingpassingpassing    

    

 

- inbouwverlichting/dimmers  

  - 

  -  

XXXX                

- opbouwverlichting 

  - 

  -   

        XXXX        

- vaste kasten 

  - 

XXXX                

- spiegelwanden              XXXX    

- losse kasten         XXXX        

- boeken- legplanken  XXXX                

- wastafels met accessoires XXXX                

- toiletaccessoires XXXX                

- badkameraccessoires XXXX                

- veiligheidsschakelaar wasautomaat             XXXX    

- (huis)telefoontoestellen             XXXX    

- zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar                       

waarvan eventuele leasecontracten, huurkoopcontracten of 

huurcontracten zijn over te nemen (keukens, open haarden,    c.v.-

ketels, boilers, geisers): 

  -  

  - 

            XXXX    

- overige zaken 

  - Kroonluchters/hanglampen 

  - 

        XXXX        

- bijzondere opmerkingen. 

  - 

  - 

 

 

Voor akkoord, 

 

De opdrachtgever/verkoper,                                                         koper, 

(en echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner),                                  

 

Evert-Jan Moraal 

 

Marijke Moraal 

 

plaats en datum: Lunteren,                                                           plaats en datum:  
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