
Midden nederland Makelaars

Frans Halsstraat 17
Voorthuizen

C



Klussers opgelet! Dit leuke huis is wellicht een 
mooie kans voor jou…
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Deze middenwoning met berging en overkapping 
is op een mooie en rustige locatie gelegen op 
korte afstand van het gezellige dorpscentrum van 
Voorthuizen. 

Hèrald van Ark A-RMT
Assistent makelaar.



Indeling

Een huis om volledig naar eigen wens in te richten. Het 
huis heeft een praktische bijkeuken en een badkamer 
op de begane grond. De achtertuin biedt veel privacy 
en is op het oosten gelegen. In de directe omgeving 
van de woning is voldoende parkeergelegenheid. 
Perceeloppervlakte 166 m². Bouwjaar 1960.

Deze woning wordt verkocht met een ‘ouderdoms-, 
asbest- en een verkoper niet bewonersclausule.’ Er geldt 
een zelfbewoningsplicht en de levering vindt plaats bij 
een door verkoper gekozen notaris. Vraag de makelaar 
voor meer informatie. Verkoper behoudt zich het recht 
van gunning voor.

Frans Halsstraat 17
3781 ET  Voorthuizen

92 m² 166 m² 4 slaapkamers
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Begane grond: entree/hal, toilet, kelderkast en toegang 
tot de keuken en woonkamer. De woonkamer heeft veel 
daglicht door de grote ramen aan weerszijden. De keuken 
heeft een eenvoudige keukenopstelling en beschikt over 
witgoedaansluitingen. Via de bijkeuken is er toegang tot 
de badkamer en de achtertuin.
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Persoonlijk onafhankelijk
hypotheekadvies? 

Kom langs bij MNM Hypotheken!
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1e verdieping: overloop met toegang tot vier slaapka-
mers. Badkamer met douchehoek, toilet en wastafel. 
Vanaf de overloop is er middels de vlizotrap toegang tot 
de bovengelegen vliering. 
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2e verdieping: Royale bergzolder op stahoogte te 
bereiken middels een vlizotrap. De bergzolder biedt 
ook de mogelijkheid om te verbouwen naar een extra 
kamer door een vaste trap en eventueel een dakkapel te 
plaatsen.
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Deze kaart is noordgericht. Aan dit uitreksel mogen geen maten worden ontleend.
De auteursrechten zijn voorbehouden aan de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers.
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Wonen
Met zes vestigingen in de regio heeft Midden
Nederland Makelaars een prachtig netwerk

met heel veel woningzoekenden, welke in ons 
bestand ingeschreven staan. Elke vestiging wordt 

bemand door professionele NVM makelaars.

Agrarisch
Agrarisch en landelijk vastgoed is een vakgebied 

dat gespecialiseerde kennis vereist. 
Die kennis vindt u bij Midden Nederland Makelaars 

met professionals die dag-in-dag-uit bezig zijn
op dit specifieke gebied van de makelaardij. 

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van 
Rentmeesters en NVM Landelijk Vastgoed.

Bedrijfsonroerendgoed
Door de diepgaande kennis die 

onze bedrijfsmakelaars hebben, worden ze 
veelvoudig ingeschakeld. Voor verkoop, verhuur 

en taxaties van winkels, kantoren, bedrijfspanden, 
bedrijfscomplexen en bouwgrond.

Hypotheken
Midden Nederland Hypotheken is niet gebonden 
aan een bank of enig andere financiële instelling. 

Dat stelt ons in staat de hypotheek samen te
stellen tegen de meest gunstige condities.

Met recht echt maatwerk.

Vestiging Barneveld
 barneveld@mnm.nl - 0342 423 400

Kampstraat 32, Barneveld

Vestiging Ermelo
ermelo@mnm.nl - 0341 553 773

Raadhuisplein 1, Ermelo

Vestiging Harderwijk
 harderwijk@mnm.nl - 0341 411 541

Kuipwal 41, Harderwijk

Vestiging Nijkerk
nijkerk@mnm.nl - 033 246 06 01

Oranjelaan 4, Nijkerk

Vestiging Putten
 putten@mnm.nl - 0341 354 011

Dorpsstraat 64/66, Putten

Vestiging Voorthuizen
voorthuizen@mnm.nl - 0342 472 072

Sportparkstraat 2, Voorthuizen


