Bouwkavels Groene Allee
3853 JW Ermelo

Putterweg 17‐19, 3851 GA Ermelo
0341‐567810
info@vinkeveluwe.nl

Hoe 'groen' het aan de Groene Allee kan zijn, blijkt als u deze
bouwkavels gaat bekijken. De 4 bouwkavels zijn gelegen op het
akkerbouwland achter de woning aan de Groene Allee 34. Ook wel
bekend als woonboerderij 'Klein Emaus': een unieke plek in
Ermelo/Horst met veel historie en karakter.
Er zijn 4 ruime kavels beschikbaar voor de bouw van een twee onder 1
kap woning. Het gaat om de volgende kavels:
Kavel 1: 1180 m² - prijs € 250.000,- k.k.
Kavel 2: 1135 m² - prijs € 225.000,- k.k.
Kavel 3: 975 m² - prijs € 250.000,- k.k.
Kavel 4: 1162 m² - prijs € 250.000,- k.k.
De kavels liggen op een hele mooie landelijke locatie in een driehoek
tussen de Groene Allee, de Horsterweg en de Kolbaanweg. Vanaf de
kavels heeft u een prachtig uitzicht over het glooiende landschap met
weiland, akkerland en een bosschage. Een gebied met veel vogels,
waar ook de Buizerd en de Steenuil regelmatig worden waargenomen.
De percelen liggen dermate ver van de weg af, dus rust en privacy zijn
gegarandeerd. Anderzijds ligt het centrum van Ermelo 1,5 km verderop.
Zit u wel eens te denken over de mogelijkheden samen nieuw te
bouwen met familie, buren of kennissen? Dan is dit een unieke
mogelijkheid. U kunt zelf een woning laten ontwerpen naar uw eigen
wensen.
De maximale goot- en bouwhoogte van een woning bedraagt
respectievelijk 4 m en 9 m. De maximale inhoud bedraagt 400 m³. De
maximale goot- en bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk
bedraagt respectievelijk 3 m en 5 m.
Architectenbureau De Regt+Danz BNA is betrokken bij dit project en kan
u helpen bij een passend ontwerp. Dit gerenommeerde
architectenbureau uit Amersfoort heeft veel ervaring met
landschapsarchitectuur en het inpassen van woningprojecten in het
landschap.
Er is een beplantingsplan opgesteld met aanplant van wilgen, elzen,
eiken en beukenhagen zodat de 4 nieuwbouwwoningen optimaal in het
landschap worden opgenomen.
U bent vrij in de keuze voor een aannemer. Voor de overige
voorwaarden verwijzen we u naar de verkoopbrochure.
Kortom, u krijgt de mogelijkheid om een energiezuinige woning te
bouwen naar eigen inzicht. En dat op een unieke plek. Kom kijken om
het zelf te ervaren en de sfeer te proeven! En neem uw laarzen mee..!

Ermelo - Putterweg 17 - Telefoon 0341-567810
Kijk ook op internet: www.vinkeveluwe.nl - email info@vinkeveluwe.nl
De in deze brochure opgenomen informatie is bedoeld om een globale indruk van de onroerende
zaak te geven. Tekst, (oppervlakte) maten, tekeningen en andere gegevens zijn slechts indicatief.
Aan eventuele onvolledige of onjuiste informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden
ontleend.

Nieuwbouwplan “Groene Allee” te Ermelo
Kavelnummer geschikt voor
kavel circa
Verkoopprijs
__________________________________________________
1
2 onder 1 kap
1.180 m²
€ 250.000,2
2 onder 1 kap
1.135 m²
€ 225.000,3
2 onder 1 kap
975
m²
€ 250.000,4
2 onder 1 kap
1.162 m²
€ 250.000,__________________________________________________
In de verkoopprijzen zijn inbegrepen:
 De notariskosten voor wat betreft akte van levering*
 Inmeten van het kadastrale perceel door het Kadaster.
*Notariskantoor Doorn Jacobs Notarissen te Ermelo is project-notaris.
Bijkomende kosten voor rekening van de koper:
 Overdrachtsbelasting 6% over de grondwaarde. De
overdrachtsbelasting wordt betaald bij eigendomsoverdracht van de
grond.
 Indicatie bijdrage aanleg mandelig perceel van €5.000,- (inclusief
BTW) per woning
In de verkoopprijzen zijn niet inbegrepen:
• De aansluitkosten voor nutsvoorzieningen (zoals water, elektra, riool
en glasvezel);
• De legeskosten;
• Tuinaanleg en bestrating;
• Beplanting en erfafscheidingen conform het beplantingsplan;
• De aanleg van het mandelig perceel;
• De hypotheekkosten bij bank en notaris.

Aanvullend:
Er zal een mandelig pad worden aangelegd naar de 4 woningen. Dit zal
in samenspraak en in opdracht van de vier kopers t.z.t. moeten worden
uitgevoerd.
Er zal een recht van overpad worden gevestigd op dit mandelig pad ten
gunste van de eigenaar/bewoner van het bouwperceel voor het bouwen
van een vrijstaande woning, deze kavel wordt niet verkocht. De eigenaar
van dit perceel zal hier op termijn een woning en een bijgebouw gaan
realiseren. De kosten voor toekomstig onderhoud aan het mandelig
perceel zal voor 1/5 deel voor rekening zijn van de vrijstaande woning.
Er wordt een mandeligheidsakte opgesteld waarin afspraken worden
vastgelegd over de aanleg en het onderhoud van het mandelig perceel.
Percelen 1 en 2 en percelen 3 en 4 worden bij voorkeur ineens verkocht
aan partijen die het eens zijn over het type woning.
Indien twee partijen zich melden die twee aansluitende bouwnummers
willen kopen dan hebben deze partijen voorrang ten opzichte van een
koper die alleen wenst te kopen.
Verkoop van de percelen gaat onder voorbehoud van gunning van de
verkoper.
Er is pas sprake van een koopovereenkomst als aan het
schriftelijkheidsvereiste is voldaan, een mondelinge koopovereenkomst
is geen geldige koopovereenkomst.
In de koopovereenkomst zal contractueel worden vastgelegd dat de
aanleg en het instandhouden van het inrichtings- en beplantingsplan
voor rekening komt van de koper.
De perceeloppervlakte zijn circa maten. Over- of ondermaat zal niet
worden verrekend.
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: Bouwgrond
: Kavel 1: 1180 m²
Kavel 2: 1135 m²
Kavel 3: 975 m²
Kavel 4: 1162 m²
: Aan bosrand, vrij uitzicht, buiten
bebouwde kom, landelijk gelegen
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Steilrandje blijft vrij in het landschap

Oever met rietkraag

Paaltjes met draad (schuttingen niet toegestaan)

Beukenhaag

Fruitbomen (hoogstam) en
Notenboom

Gewone wilgen / schietwilgen

Knotwilgen (als aanvulling van de bestaande rij)

Elzen

Nieuwe bomen
Eiken

Bestaande bomen

Landschappelijke inpassing - nieuwe beplanting
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Disclaimer: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op
de inhoud van deze afdruk. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze afdruk de grootst mogelijke
zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd is
of niet (meer) correct is. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen
voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de afdruk.
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Omgevingskaart

Klantreferentie: groene allee
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Deze kaart is noordgericht.
Hier bevindt zich Kadastraal object ERMELO I 6593
Groene Allee 32, 3853 JW ERMELO
CC-BY Kadaster.
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