
€ 2.000,- per maand

HUURPRIJS

Barneveld

Torenplein 5-C

Luxe en zeer royaal 3-kamerappartement 
Eigen parkeerplaats in kelder en berging begane grond
In het gezellige centrum van Barneveld aan het Torenplein
Moderne en complete keuken en badkamer
Grotendeels voorzien van vloerverwarming

Inhoud: 535 m³

Wonen: 153 m²

Slaapkamers: 2



Barneveld, Torenplein 5-C

Luxe en zeer royaal 3-kamer appartement gelegen op de 2e verdieping met een eigen 

parkeerplek in de kelder. Het complex met de naam ‘Het Anker’ is gelegen op een unieke 

locatie aan het Torenplein in het gezellige centrum van Barneveld. Het appartement heeft 

een grote woonkamer met een mooi balkon, 2 slaapkamers en een moderne complete 

keuken en badkamer en is grotendeels voorzien van vloerverwarming. Vanaf het balkon is 

er een weids uitzicht over het levendige Torenplein. In de parkeerkelder is er een eigen 

parkeerplek en op de begane grond is er een berging. Uiteraard is het complex voorzien 

van een lift en een videofooninstallatie. 

Indeling appartement:

Entree, lange hal met meterkast en toegang tot alle ruimtes. Grote woonkamer met 

schuifpui naar het terras/balkon, open keuken met inbouwapparatuur (Bora 

inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigkap, combi-oven, vaatwasser en koelkast met 

vriesvak), bijkeuken met aansluiting CV ketel en opstelplaats wasmachine,  toilet met 

fonteintje, 2 grote slaapkamers waarvan 1 met mooie inbouwkast, moderne badkamer met 

grote douchehoek, dubbele wastafel met meubel en 2e toilet. Het gehele appartement 

heeft een moderne uitstraling met een stalen deur tussen de hal en de woonkamer, een 

complete keuken en badkamer en  is voorzien van een PVC vloer in een neutrale eiken 

houtlook.  

Bijzonderheden:
-In 2020/2021 is het gehele complex opnieuw opgebouwd en gewijzigd in appartementen. 

-De woonoppervlakte bedraagt circa 153 m², het balkon is circa 9 m² en de berging is circa 5 

m².

-De woning is voorzien van een CV Installatie (Intergas uit 2021) en in de woonkamer, 

keuken en badkamer is vloerverwarming. 

-Het complex is voorzien van een lift en videofooninstallatie.

-De woning is volledig geïsoleerd volgens de laatste normen. Energielabel A+.

-De garage (in de kelder) is bereikbaar middels een elektrische toegangsdeur.

-Huisdieren zijn niet toegestaan. 
-Inkomenseis: minimaal (gezamenlijk) bruto jaarinkomen € 75.000,=. 
-Borgsom 2 maanden huur. 
-Toetsing BKR registratie (aanleveren door huurder). 
-NVM woontoets behoort tot de mogelijkheden. 
-Onder voorbehoud van gunning door verhuurder. 
-Huurprijs is exclusief gas, water en elektriciteit. 
- In principe wordt de woning verhuurd met de leegstandsvergunning waarbij een 
opzegtermijn geldt voor de verhuurder van 3 maanden en voor huurder van 1 maand. 
Minimale huurtermijn van 6 maanden. Dit is bespreekbaar.

Aanvaarding: Direct

Huurprijs: € 2.000,-- per maand plus € 50,- servicekosten






































