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Haarkampstraat 3 

Voorthuizen 
         € 559.000,= K.K 
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Altijd al karakteristiek en vrijstaand willen wonen in het 

centrum van Voorthuizen? 

Met eigen oprit, vrijstaande garage in stijl met 

vloerverwarming? 

 

Een grote garage nieuw, in oude stijl. 

De oprit is voorzien van boerengrind wat plaats bied voor 

meerdere auto`s. 

Het geheel is afsluitbaar door middel van een authentiek 

eenvoudige hekwerk.. volop genietend wonen! 
 

Het royale kavel is goed omsloten en ruim 650 m2  
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De woning is goed onderhouden en z`n sfeervolle 

kenmerken goed bewaard zoals: granito vloer, glas 

in lood, kamer-ensuite-deuren, droom 

trappenhuis. 

 

Het is gewoon mooi als een woning zo in ere word 

gehouden. 
 

Entree: 

Een overdekt entree met een voordeur 

met kijkluikje, hal met granito vloer met 

sjiek trappenhuis, ruim toilet en 

meterkast.  

 

Eetkamer/keuken: 

Buiten de hoofdkamer is er een aparte 

eetkamer/zijkamer  

De mooie ruime stijlvolle hoekkeuken, 

met granito gestort aanrechtblad met 

waterkering is geheel gericht op de 

achtertuin. De keuken is voorzien van 

alle luxe noodzakelijk apparatuur en in 

stijl van het huis.  
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Woonkamer:  

U komt in de woonkamer prachtige kamer-ensuite-

deuren, glas en lood aanwezig, parketvloer in 

visgraat, origineel bewaarde vak plafonds. 

Hout gestookte kachel in combinatie met de centrale 

verwarming, en niet te vergeten de nog mooie 

bewaarde paneeldeuren. 

Tevens twee openslaande deuren, naar de zon 

overgoten achtertuin. 

 

Een karakteristiek  huis in het 
centrum waar de stijl met liefde en 
zorg  bewaard is  gebleven. 
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Eerste verdieping: 

Royale overloop, drie sfeervolle 

slaapkamers waarvan één met 

deur naar riant dakterras. Een 

badkamer met doucheruimte en 

wastafel. En een separate toilet. 

 

Tweede verdieping: 

Via de trap naar de tweede 

verdieping waar eenvoudige een 

vierde slaapkamer is te 

realiseren. 

 

 

Een woning waar menig mens  

waarschijnlijk zal denken `als 

deze woning te koop komt, zal 

ik er om verhuizen!! 
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Woning type: Vrijstaande Woning 

Bouwjaar: 1923 

Gebruik oppervlakte: Circa 130 m2 

Bruto inhoud: Circa 450 m3 

Perceel oppervlakte: 660 m2 

Bijgebouw: Garage met Wolfs kap zeer groot met spouw 

muren, beton vloer, zolder en vloer verwarming 

geïsoleerd met elektrische deuren. 

 

Ligging: Prachtige ligging met veel groen op loop afstand 

van centrum. 

Onderhoudssituatie: Goede conditie, zeer goed onder houden. 

Mate van Luxe: De woning is zeer goed 

onderhouden, heeft dubbel glas en een moderne 

keuken, het sanitaire is gedateerd.  

Kwaliteit: Goed van kwaliteit en conditie. Fraai en courant 

op een pracht locatie. 
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