
HOOGLAND, BUNSCHOTERSTRAAT 19

Too good to be true
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Verscholen achter de groene haag en het houten toegangshek een waar 
paradijs van woongenot en comfort. Deze eigentijdse en onder architectuur 
gebouwde, riet gedekte VRIJSTAANDE VILLA met ATELIER en B&B, SCHUUR 
en CARPORT is gelegen aan de rand van het groene Hoogland West op een 
perceel van ruim 3.700 m². Het geheel biedt volop privacy en heeft zoveel 
fijne kenmerken die u zeker aan zullen spreken, bijna te mooi om waar te 
zijn. 

 

Bijzonder aangenaam is de "master bedroom" op de begane grond met 
ensuite de luxe badkamer en maatwerk inloopkast. Tuingericht wonen met 
het vele licht dat door de speelse raampartijen binnen komt. De prettige 
leefruimte met onder andere de intieme zithoek met houtkachel, het 
eetgedeelte met open haard en aansluitend de complete, luxe keuken met 
kookeiland en de bijkeuken met wijnkast. 




En dan buiten, legio mogelijkheden met verschillende bijgebouwen, het 
tuinhuis, waarin het atelier, de werkplaats en de B&B of desgewenst de 
mantelzorgwoning zich bevinden. Maar ook de ruime garage/schuur met de 
"pizzahut". En tenslotte de idyllische veranda met uitzicht op de golfbaan 
waar men heerlijk kan genieten van de ondergaande zon. 




De tuin zo veelzijdig, heerlijke terrassen, sierplanten, vijver, de moestuin, de 
fruit-tuinen de kas en ruimte voor de kippen. En voor de fervente golfer 
niets mooier dan vanuit eigen tuin zicht te hebben op de mooie golfbaan. De 
tuin grenst aan het uiterste puntje van de 9 holes baan met A-status van 
Golfclub Hoogland/Amersfoort. 




De ligging is mooi centraal vlakbij de winkels van Hoogland, het groen van 
Hoogland West, het gezellige centrum van Amersfoort alsook de 
uitvalswegen en openbaar vervoer. 



Kenmerken
BOUWJAAR

BOUWWIJZE




ISOLATIE 

WOONOPPERVLAKTE

INHOUD

PERCEELOPPERVLAKTE

2008






dakisolatie;muurisolatie;vloerisolati
e;dubbel 344 m² incl Atelier/ B&B

828 m³

3734 m²



Begane grond



Het pad met de grote donkere terrastegels is verlicht met aan beide zijden 
de twee robuuste zuilen met planten. De entree aan de zijkant van de villa 
is overdekt en de mooie hoge eikenhouten deur leidt ons naar binnen. Wat 
opvalt in de hal is de ruimte, het licht en de vide. Hier is het gastentoilet, de 
garderobe en is er toegang tot de woonkamer en het slaapgedeelte. 




Bij het binnenkomen in de woonkamer trekken de mooie grote ramen, de 
speelse daklijn en het uitzicht op de tuin onze aandacht. De tuin staat hier 
duidelijk in verbinding met het huis. De woonkamer is verdeeld in drie 
delen. Een comfortabele zithoek met open haard, een tweede zit bij de 
ramen met de tuinbeleving en het eetgedeelte met lange tafel, open haard 
op tafelhoogte (Piet Boon) en openslaande deuren naar het terras. Naar 
boven kijkende zien we de bijzondere daklijnen, de vide en de entresol. 














Het eetgedeelte loopt over in de keuken met centraal het kookeiland. Hier is het fijn 
koken, een donker natuurstenen aanrecht, kasten met strakke lijnen en veel 
bergruimte en uiteraard alle luxe inbouwapparatuur inclusief 5-pits gaskookplaat en 
Quooker. Praktisch is de naastgelegen bijkeuken met provisieruimte, een riante 
wijnkast en ruimte voor de wasmachine en droger. 



Slaapkamer en badkamer begane grond

Vanuit de hal komen we in het slaapgedeelte op de 
begane grond. Weldoordacht vinden we hier de 
slaapkamer met aangrenzend de badkamer en 
inloopkast. De badkamer is luxe en comfortabel met 
een ligbad, een ruime inloopdouche, dubbele wastafel 
en toilet. De inloopkast is op maat gemaakt en slim 
ingedeeld. 





Verdieping

Via de fraaie spiltrap in het woongedeelte 
komen we boven, op de entresol. Hier is het 
prettig werken of studeren, meer dan 
voldoende ruimte,  veel licht en toch in 
contact met het woongedeelte en buiten. 
Boven zijn er naast de entresol totaal 3 
kamers.  Via de eerste kamer(bibliotheek) 
komen we op de overloop met de vide boven 
de hal. Er zijn twee slaapkamers en er is een 
badkamer voorzien van douche, wastafel en 
toilet. 




Vliering

Vanaf de overloop bereikt u met de vlizo trap 
de vliering met bergruimte. 







Tuin 

De tuin rondom de villa is veelzijdig en met 
liefde aangelegd. Verschillende terrassen, 
mooie bomen, geurige bloemen en planten, 
een vijver en twee overdekte terrassen 
waarvan 1 met pizza houtoven. Door de 
moes- en  fruit-tuinen zijn de bewoners 
zelfvoorzienend ten aanzien van groente en 
fruit gedurende nagenoeg het gehele jaar. 




Alsook de grote schuur, de kas, berging en het 
kippenhok met ren. Aan de straatzijde 
afgesloten met een mooi houten hek. Meer 
dan voldoende parkeergelegenheid op het 
antraciet grijze split en een ruime carport.











Atelier/B&B

Achter op het perceel het solide tuinhuis dat 
bestaat uit twee delen, het atelier met 
werkplaats en de B&B. Aan de linkerzijde de 
entree naar het atelier. Op de begane grond is 
een ruime werkplaats en met een vaste trap 
bereiken we het atelier. Een prettige en lichte 
ruimte, ideaal voor creativiteit, workshops of 
kantoor aan huis. Er is een pantry, centrale 
verwarming en een toilet. 




Aan de rechterzijde de entree naar de 
gezellige B&B met vrij uitzicht over het groen 
en privacy. Er is een keuken met apparatuur 
en aansluitend de woonkamer met 
openslaande deuren naar het terras. Tot slot 
de slaapkamer met ensuite de badkamer met 
douche, toilet en wastafel. Voorheen was 
deze B&B een mantelzorgwoning.











Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart
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BIJZONDERHEDEN

 Architectuur prijs van Amersfoort gewonnen in 2010
 De woning en het tuinhuis zijn grotendeels voorzien van 

vloerverwarming
 30 m² aan zonnecollectoren op het dak van het tuinhuis en de garage
 Gebruiksoppervlak villa 205 m² / tuinhuis 139 m²

VRAAGPRIJS € 1.295.000,- k.k.



Voorwaarden

INFORMATIEPLICHT

De verkoper van de onroerende zaken heeft een informatieplicht. Dit wil zeggen dat de 
verkoper verplicht is om belangrijke zaken, die hem bekend zijn, en voor u als koper 
van belang kunnen zijn, aan u mee te delen. Daartoe is door ons kantoor een 
verkoopvragenlijst opgesteld waarin allerlei belangrijke informatie voor de koper wordt 
verstrekt. In geval van serieuze belangstelling is het verstandig om ons te vragen naar 
een kopie van het eigendomsbewijs van de huidige eigenaar om zo inzicht te krijgen in 
zaken als erfdienstbaarheden, kettingbedingen en kwalitatieve rechten en 
verplichtingen. Daarnaast is het van belang bij verdergaande interesse inzicht te 
hebben in zaken die wel of niet bij de woning horen. Deze gegevens vindt u in de “lijst 
van roerende zaken”, welke tevens bij ons op aanvraag beschikbaar is.

ONDERZOEKSPLICHT

De hiervoor genoemde informatieplicht van de verkoper ontslaat de koper niet van een 
eigen onderzoeksplicht. Ook zal de koper duidelijk aan moeten geven wat zijn speciale 
bedoelingen zijn met de te kopen onroerende zaak. Mocht de koper 
verbouwingsplannen hebben, dan is het aan te bevelen om bij een tweede of latere 
bezichtiging een aannemer, architect of constructeur mee te nemen. Er ligt een 
verantwoordelijkheid bij de koper ten aanzien van zaken die opvraagbaar zijn bij de 
gemeente en andere openbare diensten. Daarom kan het verstandig zijn dat een koper 
zich laat bijstaan door een eigen “aankopend makelaar”. Dat is een makelaar die de 
belangen van u als koper behartigt.

TOELICHTINGSCLAUSULE NEN2580

De gebruiksoppervlakten vermeld onder “kenmerken” in deze brochure zijn gebaseerd 
op de NEN2580. Deze meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van 
meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakten. De 
meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld 
interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

FINANCIERING/HYPOTHEEK

Het is verstandig alvorens u een bod uitbrengt op een woning, inzicht te hebben in de financiële 
consequenties van uw eventuele aankoop. Hiervoor kunt u terecht bij de financieel specialisten van 
Drieklomp Financieel Adviseurs. Zij beschikken over de essentiële kennis om u een persoonlijk en 
helder advies te geven, zodat u zich in de toekomst geen zorgen hoeft te maken over de bekostiging 
van uw nieuwe woning. Drieklomp Financieel Adviseurs is een onafhankelijk adviesbureau dat geen 
binding heeft met welke bank of financiële instelling dan ook. Dat verzekert u van een objectief en 
betrouwbaar advies.

NA DE BEZICHTIGING
De verkoper heeft zijn woning voor u opengesteld om te bezichtigen en is uiteraard zeer benieuwd 
naar uw reactie. Wij stellen daarom een vlotte reactie erg op prijs, ook wanneer de bezichtigde 
woning niet is wat u zoekt. Eventueel kunnen wij samen met u uw woonwensen in kaart brengen en u 
helpen met het zoeken naar uw droomhuis. Voor meer inlichtingen hierover kunt u informeren bij ons 
kantoor.

ONDERHANDELEN

Wanneer u denkt volledig geïnformeerd te zijn, kunt u schriftelijk of telefonisch een bieding, 
eventueel met voorbehouden, aan ons doorgeven. Mocht u uw bod aan ons per e-mail willen 
doorgeven dan verzoeken wij u dat mondeling direct te melden zodat wij de mail kunnen ophalen en 
weten dat er “een bod op de woning ligt.”Als de partijen het eens zijn over de prijs en de 
voorwaarden, zullen wij zorg dragen voor een correcte vastlegging in een NVM koopovereenkomst, 
die door koper en verkoper getekend wordt en vervolgens aan de notaris wordt toegezonden.

WAARBORGSOM OF BANKGARANTIE

Bij een koopovereenkomst is het gebruikelijk dat de koper na het sluiten van de koopovereenkomst 
met de verkoper, een waarborgsom stort of een bankgarantie afgeeft van 10% van de overeen-
gekomen koopsom. Deze bepaling wordt standaard opgenomen in de koopovereenkomst.




Heeft u verder nog vragen of wilt u een afspraak met ons maken over bovengenoemde punten dan 
kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Drieklomp Makelaars en Rentmeesters betracht bij de samenstelling van de inhoud van de brochure de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie van de brochure niet correct is. Drieklomp Makelaars en 

Rentmeesters is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit het gebruik van gegevens van de brochure en wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens af. Alle maten en oppervlakten zijn 

indicatief. Nadere informatie is te verkrijgen via info@drieklomp.nl.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening

Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet 
rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de 
particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit 
voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-
mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een 
‘ondertekende koopovereenkomst’.



Geregisseerd en geregeld

Vandaag genieten begint bij een goed gesprek


over morgen. Onze financieel adviseurs helpen


u bij het optimaliseren en plannen van de


financiering van uw woning en uw vermogen.


We zorgen voor inzicht in uw financiële positie


en trekken een parallel naar de fase waarin u


zich bevindt. Én naar de toekomst.


Drieklomp Financieel Adviseurs bevordert een


flexibele, aangename oplossing voor nu en later.

Verzekeringen      Hypotheken      Pensioenen      Vermogensadvies 0342 47 09 40    |    fa@drieklomp.nl    |    www.drieklompfinancieel.nl



PLEK VAN THUIS
Waar we bewegen, ontwikkelen, groeien en verplaatsen.

Waar we leven. Soms hier. Soms daar. Omdat we dan 
weer komen, dan weer gaan.

Torenlaan 13  1251 HE Laren  | 035 3035625 |    laren@drieklomp.nl    |    www.drieklomp.nl
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