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Onder architectuur 
gebouwde 

vrijstaande villa

Landelijk wonen met Witte Rentmeesters & Makelaars

verscholen tussen het groen



Verscholen tussen het groen ligt deze onder architectuur gebouwde vrijstaande villa 
uit 1994. 



De villa heeft een zeer ruime multifunctionele garage, 
een houten schuur en een schitterende aangelegde 
tuin met zonligging en meerdere terrassen. Het huis 
kenmerkt zich door de royale leefruimten met alle 
mogelijkheden voor gebruik, ook zeer geschikt voor 
senioren.

De woning heeft een verrassende indeling, is goed 
afgewerkt, is volledig voorzien van dubbele 
beglazing en verkeert in een optimale 
onderhoudstoestand. De villa is gesitueerd op een 
perceel van 6.090 m² en is prachtig landelijk gelegen. 
Ieder die op zoek is naar vrijheid, rust ruimte en 
privacy is hier op het juiste adres.























































De bosrijke omgeving, de nabij gelegen landerijen en de stilte vormen een 
entourage om heerlijk te wonen. Met recht een bijzondere locatie.









Lijst van zaken





Plattegrond









Klarenbeek en omgeving
Klarenbeek is een lintdorp ten oosten van Apeldoorn. Het dorp telt zo’n 3500 
inwoners. Het dorp valt onder twee gemeenten, namelijk Apeldoorn en 
Voorst. De gemeente grens loopt dwars door het dorp. . 

Klarenbeek heeft twee basisscholen, De Dalk en De Kopermolen. De Dalk is 
een openbare school en bevindt zich midden in het dorp, in het Apeldoornse 
deel. De Kopermolen is een katholieke school en bevindt zich naast de kerk 
aan de oostzijde in het bos buiten de bebouwde kom in het Voorster deel 
van het dorp. De Kopermolen is vernoemd naar de watermolen die zich bij 
houtzagerij Krepel in de beek bevond.

Het dorp heeft meerdere sportverenigingen vertegenwoordigd in voetbal, 
volleybal, biljart, fietssen, gymnastiek, handbal, schaatsen en dansen. Ook is er 
nog een tennisvereniging. Naast de sportverenigingen is er ook een 
muziekvereniging die bestaat uit drie orkesten, een harmonie- een opleidings- 
en een aspirantenorkest. 

De ontmoetingsplek voor Klarenbekers is tegenover de molen, het herten-
kamp. Een klein stukje omheind grasland met herten en kippen. 

Klarenbeek ligt aan de Europese wandelroute E11, ook wel bekend als het 
Marskramerpad. De route komt vanuit de richting Beekbergen en vervolgt 
richting de buurtschap Gietelo. 

Klarenbeek heeft ook een eigen station met iedere 30 minuten een verbinding 
naar Apeldoorn (in 10 minuten) en Zutphen (in 10 minuten). Ook is dankzij de 
fijnmazige infrastructuur de A50 snel bereikbaar.

Kortom in Klarenbeek is voor jong en oud genoeg te doen en wie houdt van 
de natuur is aan de Landweg 3 te Klarenbeek het beste op zijn/haar plek. 

Kaart - Google maps



Indeling
Begane grond
Entree, ruime hal met garderobe-nis, gastentoilet voorzien van fontein en meter-
kast. De hal biedt toegang tot de keuken, woonkamer, slaapkamer met badkamer, 
kelder en de trapopgang naar de eerste verdieping. De gehele begane grond is 
voorzien van vloerverwarming onder de plavuizen.
De woonkamer heeft prachtig uitzicht over de tuin en achterliggende landerijen. 
De raampartijen zorgen voor zeer prettig lichtinval en een formidabel panorama. 
De woonkamer is voorzien van een warme tegelvloer. In het midden van de ruimte 
bevindt zich de openhaard. De woonkamer is middels een schuifpui verbonden 
met de tuin. 
Royale keuken voorzien van al het benodigde inbouwapparatuur te weten: kerami-
sche kookplaat, vaatwasmachine, oven, magnetron en afzuigkap. De keuken biedt 
toegang tot de bijkeuken. De bijkeuken heeft een keukenblok met aanrecht en een 
verhoogde stenen opstelling voor de wasmachine en de droger. De zitkamer en de 
bijkeuken hebben beide toegang tot het terras.
De riante badkamer is voorzien van een ligbad, inloopdouche, toilet, dubbel was-
tafelmeubel en inbouwkast. Vanuit de badkamer is de ruime slaapkamer te berei-
ken. Deze slaapkamer heeft twee inbouwkasten en twee grote raampartijen die 
prachtig uitzicht bieden over de tuin.

Verdieping
Overloop, drie ruime slaapkamers waarvan twee met inbouwkasten, badkamer, 
linnenkast en separaat toilet met fontein. De badkamer is voorzien van een lig-
bad, inloopdouche en dubbel wastafelmeubel. Op deze verdieping bevindt zich 
de CV-ruimte met voldoende opberg mogelijkheden.

Kelder
Provisieruimte ca. 8m². 

Buitenruimte
Garage
Zeer ruime garage met kantoor. 
De aangebouwde ruime garage van ca. 64m2 is multifunctioneel te gebruiken, 
bij de garage zitten twee kantoorruimten en een riante vliering. Ideaal voor al-
lerlei soorten bedrijvigheid aan huis. Het kantoor op de begane grond is licht en 
tuingericht. Middels twee deuren heeft u toegang tot de tuin.
De garage is voorzien van alle benodigdheden en heeft een dubbele elektrische 
garagedeur.
De elektrische garage deuren worden bediend doormiddel van een afstandsbe-
diening of door het bedieningssysteem vanuit het woonhuis.

Schuur
Royale vrijstaande houten opslagschuur van ca. 48m².



Feiten & Cijfers
In kort bestek
Landweg 3
7382 BL te Klarenbeek

Kadastraal bekend: Voorst, sectie F, nummer 646 ged. en 1852, 
 Voorst sectie G, nummer 2049
Perceeloppervlakte:  circa 6.090 m²
Bouwjaar: 1994 
Kamers:  11 (waarvan 4 slaapkamers)

Maatvoering alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief
Woonoppervlakte: ca.     187,40 m² *
Overige inpandige ruimte: ca.     126,60 m² *
Gebouwgebonden ruimte ca.         0,00 m² *
Externe bergruimte: ca.       48,50 m² *
Bruto vloeroppervlak woning ca.     425,60 m² *
Bruto inhoud woning ca. 1.264,00 m³ *

Indeling
Begane grond
Entree -  toilet - centrale hal - slaapkamer - woonkamer - woonkeuken - bijkeuken - badkamer - toegang 
tot kelder

Verdieping
Overloop - drie slaapkamers - badkamer - linnenkast - toilet - CV ruimte - berging

* De meting is gebaseerd op de NEN2580. De meting is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te 

passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meting sluit verschillen in meetuitkomsten 

niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Vraagprijs:   € 795.000,- k.k.





Witte Rentmeesters en Makelaars
Burgemeester Vrijlandweg 6
6997 AC Hoog-Keppel
Telefoon 0314 382121
Fax 0314 382352
info@witterentmeesters.nl
www.WitteRentmeestersEnMakelaars.nl

Witte Rentmeesters en Makelaars is een 
allround rentmeesterskantoor. Het accent 
in de werkzaamheden ligt op het beheer 
van particuliere landgoederen en de advi-
sering bij aan- en verkoop van agrarisch 
onroerend goed. De makelaardij vormt 
een logisch vervolg op deze activiteiten.  
Het betreft voornamelijk aan- en verkoop 
van bijzondere objecten in het exclusieve 
segment, zoals landgoederen, boerderijen 
en monumenten. 

Witte Rentmeesters en Makelaars is  
uitstekend ingevoerd op het gebied van 
landelijke objecten. Bij de begeleiding,  
het adviseren, onderhandelen en correct  
afwikkelen van de transacties maakt  
Witte Rentmeesters en Makelaars  
gebruik van de ruime ervaring die  
gedurende vele jaren is opgebouwd.


