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WELKOM
Wij als team van Plaggemars 
Makelaars staan garant voor de 
kwaliteit van onze dienstverlening. 
Aangezien het kopen en verkopen van 
een woning een hele stap is, is het fijn 
om te weten dat u op onze zekerheid, 
deskundigheid en persoonlijke 
aandacht kunt rekenen. In ons team 
wordt jarenlange ervaring 
gecombineerd met jong enthousiasme 
en werken we op basis van gelijkheid 
aan één doel: het behartigen van uw 
belangen! Gedreven door passie en 
met optimale kennis van de 
woningmarkt staan wij graag voor u 
klaar. Graag ontmoeten we u 
binnenkort op ons kantoor om 
persoonlijk te bespreken wat we voor 
u kunnen betekenen.

De betrouwbaarheid van een 
NVM-Makelaar

Wij zijn aangesloten bij de NVM, de 
Nederlandse Vereniging van  
Makelaars in onroerende goederen en 
vastgoeddeskundigen. Dit betekent 
dat wij over de kennis en de juiste 
middelen beschikken om u op een 
betrouwbare en efficiënte manier van 
dienst te zijn. Daarnaast kunnen wij 
door het uitgebreide NVM-netwerk u 
uitstekend op de hoogte houden van 
de ontwikkelingen op de woningmarkt. 
U kiest voor de kwaliteit waar het 
NVM-logo voor staat.

Ga naar onze website voor de virtuele tour, 360 graden foto’s en  

zonnegrens van de woning.
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2530 m²
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€ 960.000 k.k.

BESCHRIJVING

het Wierdense Veld praktisch in uw achtertuin. 
Kortom, plan gauw een bezichtiging om de rust, 
ruimte en sfeer van deze bijzondere vondst zelf 
te ervaren!














 Bijzonderheden van de woning

• Riante villa in het buitengebied.

• Bouwjaar: 1993.

• Gebruiksoppervlakte: ca. 270 m².

• Overige inpandige ruimte: ca. 93 m².

• Inhoud: 1.218 m³.

• Perceeloppervlakte: 2.530 m².

• Er is een mogelijkheid om het naastgelegen 
weiland van 6.240 m² bij te kopen.

• 6 slaapkamers.

• 2 badkamers.

• Moderne keuken met kookeiland.

• Hoogwaardige afwerking door de gehele 
woning.

• Energie door middel van zonnepanelen.

• Zonnige tuin, rondom de woning.

• Separate garage met berging en bergzolder.

Droomt u van modern en landelijk wonen op een 
toplocatie? Zoek dan niet verder en laat u 
aangenaam verrassen door deze hoogwaardig 
afgewerkte en keurig onderhouden villa in het 
buitengebied van Wierden. Kom binnen en voel u 
direct thuis in deze uitnodigende woning met 
maar liefst 6 slaapkamers, 2 badkamers, een 
moderne woonkeuken met kookeiland en riante 
living. Deze villa biedt niet alleen ruimte voor al 
uw woonwensen, maar is ook nog eens 
instapklaar én levensloopbestendig. U kunt gelijk 
genieten van het comfort en woonplezier dat 
deze stek te bieden heeft! Dankzij de ligging op 
een ruim perceel, heeft u niet alleen binnen, 
maar ook buiten een keur aan mogelijkheden. 
Behalve de royale tuin rondom de woning, 
beschikt de woning ook over voldoende 
parkeermogelijkheden en een separate garage. 




De woning ligt landelijk, maar toch op goed 
bereikbare afstand van alle benodigde 
faciliteiten. Met slechts vijf minuten (auto)rijden, 
staat u in het centrum van Wierden waar u alle 
dagelijkse voorzieningen vindt, zoals 
supermarkten, winkels, horeca, sportfaciliteiten, 
basisscholen en kinderopvang. Ook bereikt u 
vanaf deze locatie in een mum van tijd het 
treinstation en zit u snel op de A35 en N350. U 
woont dus rustig, maar toch behoorlijk centraal. 
En heeft u behoefte aan ontspanning in het 
groen? Dan ligt natuurgebied Het Beverdam en 




Indeling

Begane grond:

Ruime entree in een lichte hal, van waaruit u 
toegang heeft tot verschillende vertrekken, een 
moderne toiletruimte met fontein, de meterkast 
en de trapopgang naar boven én naar de 
kelderverdieping. Bij binnenkomst valt gelijk de 
hoogwaardige afwerking en het gebruik van 
kwaliteitsmaterialen in deze woning op: gestucte 
wanden, charmante paneeldeuren en een 
moderne houten vloer met keurige plinten. Deze 
kwaliteit zet zich voort in de luxe living. De 
speelse boogramen creëren hier een aangename 
lichtinval en een uitnodigende sfeer. Er is ruimte 
voor een royale zithoek, die dankzij de houtkachel 
garant staat voor gezellige momenten! 

De living loopt naadloos over in de riante eethoek 
en open keuken. Waar u hier ook zit, u heeft 
dankzij de vele vensters altijd prachtig uitzicht op 
de tuin en het omringende groen. De keuken is 
voorzien van een groot kookeiland en een 
kastenwand met ingebouwde apparatuur. Hier 
gaat het hart van iedere hobbychef sneller van 
kloppen! Deze ruimte voldoet volledig aan alle 
moderne kookwensen. Op en in het kookeiland 
bevinden zich een ruime spoelbak, vaatwasser en 
inductiekookplaat. Uiteraard is er ook veel kast- 
en werkruimte én kunnen vrienden en familie 
gezellig aanschuiven aan de bar. In de stijlvolle 
kastenwand bevinden zich onder andere de 
ingebouwde koelkast en oven. Via een schuifpui 
en een extra buitendeur in de keuken, heeft u 
toegang tot de tuin.  




Aan de andere kant van de woning, bevindt zich 
op de begane grond een ruime slaapkamer met 
een eigen badkamer. Ideaal voor kopers die een 
levensloopbestendige woning zoeken, of een 
extra ruimte willen inrichten als logeerkamer/ 
gastenverblijf. De badkamer is keurig afgewerkt 
en voorzien van ligbad, inloopdouche met 
regendouche en handdouche, zwevend toilet, 
modern wastafelmeubel en handdoekenradiator. 
Naast deze slaapkamer bevindt zich nog een 
praktische bijkeuken met aansluitingen voor 
wasmachine en droger, de installaties voor 
warmte en energie en een extra aanrechtblok. De 
woning is voorzien van zonnepanelen, wat extra 
gunstig is voor het energieverbruik. 











Keler:

Onder de begane grond bevindt zich een royale 
kelderverdieping (met daglicht!) die 
multifunctioneel te gebruiken is. U kunt deze 
ruimte bijvoorbeeld gebruiken als kantoor-, 
sport-, of hobbyruimte. De kelder beschikt ook 
over een grote berging.




1e verdieping:

Overloop met toegang tot vijf goed bemeten 
slaapkamers en de tweede badkamer. De 
ouderslaapkamer op deze verdieping heeft 
zelfs de beschikking over een eigen balkon. Eén 
van de andere slaapkamers geeft toegang tot 
een extra bergzolder. De moderne badkamer 
op deze verdieping is voorzien van alle 
gemakken, zoals een ligbad, hangcloset, 
inloopdouche en een eigentijds 
wastafelmeubel.

Boven de 1e verdieping bevindt zich een ruime 
vliering voor extra opslag van uw spullen.




Buiten:

De woning ligt midden op het perceel en wordt 
aan alle zijden omringd door een keurig 
aangelegde tuin. Aan de voorzijde heeft u een 
groot gazon met diverse perken en vaste 
beplanting. Er is ook volop ruimte om te 
parkeren. U kunt uw auto en fietsen uiteraard 
ook kwijt in de riante separate garage op het 
terrein. Deze garage heeft behalve een stalling 
ook een handige berging en een bergzolder. 

Aan de achterzijde van de woning bevindt zich 
eveneens een ruime en onderhoudsvriendelijke 
tuin met allerlei mogelijkheden. Er zijn hier 
verschillende terrassen aangelegd voor 
gezellige zitjes. Wat dacht u van buiten tafelen? 
Of lekker loungen? U zit hier in elk geval in alle 
privacy en kijkt heerlijk uit over de weilanden 
en het groen. Dankzij de ligging op het oosten, 
maar ook op het zuiden/zuidwesten is het 
vrijwel altijd aangenaam toeven. Eenmaal hier, 
wilt u niet meer weg!  
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LOCATIE OP DE KAART



Blijft 
achter

Gaat 
mee

Ter 
overname

NVT

Woning - Interieur

Houtkachel X
Verlichting, te weten
 - inbouwspots/dimmers X
 - opbouwspots/armaturen/lampen/
dimmers

X

 - losse (hang)lampen X
 
(Losse)kasten, legplanken, te weten
 - X
 
Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten
 - gordijnrails X
 - gordijnen X
 - rolgordijnen X
 - (losse) horren/rolhorren X
 
Vloerdecoratie, te weten
 - vloerbedekking X
 - parketvloer X
 - plavuizen X
 
Overig, te weten
 - schilderij ophangsysteem X
 
Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten
 - kookplaat X
 - magnetron X
 - oven X
 - koelkast X
 - vriezer X
 - vaatwasser X
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LIJST VAN ZAKEN



Blijft 
achter

Gaat 
mee

Ter 
overname

NVT

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren
 - toilet X
 - toiletrolhouder X
 - toiletborstel(houder) X
 - fontein X
 
Badkamer met de volgende toebehoren
 - ligbad X
 - douche (cabine/scherm) X
 - wastafel X
 - wastafelmeubel X
 - toiletkast X
 - toilet X
 
Woning - Exterieur/installaties/
veiligheid/energiebesparing

Brievenbus X
(Voordeur)bel X
Rookmelders X
(Klok)thermostaat X
Airconditioning X
Telefoonaansluiting/internetaansluiting X
Waterslot wasautomaat X
Zonnepanelen X
Oplaadpunt elektrische auto X
Warmwatervoorziening, te weten
 - CV-installatie X
 - Warmtepomp boiler X
 
Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X
Beplanting X
Schommel X
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LIJST VAN ZAKEN



Blijft 
achter

Gaat 
mee

Ter 
overname

NVT

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X
Tijd- of schemerschakelaar/
bewegingsmelder

X

 
Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X
 
Tuin - Overig

Overige tuin, te weten
 - Automatische beregeningsinstallatie incl 
bronwater pomp met regelaar en 
ontijzeringsinstallatie

X

 - Robotmaaiers X
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WONEN IN WIERDEN

De gemeente Wierden is een moderne, sterke 
plattelandsgemeente met ruim 24.000 inwoners in het 
noordwesten van Twente in de provincie Overijssel. De 
gemeente Wierden omvat 9.580 hectare grond en 
bestaat uit de dorpen Wierden en Enter en de 
buurtschappen Hoge Hexel, Notter, Zuna, Rectum en 
Ypelo. De kern van het dorp Wierden is 250 hectare 
groot en de kern van het dorp Enter 125 hectare. 




De gemeente Wierden is goed te bereiken door haar 
gunstige ligging ten opzichte van de autosnelweg A1 
en A35 en de spoorlijnen Utrecht-Enschede en Almelo-
Zwolle. Via het water te bereiken over het 
Twentekanaal, zijtak Almelo. Uiteraard zijn er ook 
busverbindingen tussen Wierden en de omliggende 
plaatsten.




In de dorpen Wierden en Enter vindt u de belangrijkste 
voorzieningen, zoals winkels, scholen, zwembaden, 
sporthallen en sportvelden, kerken, bibliotheken, 
manege en tennisbanen. Voorzieningen met een meer 
regionaal karakter (schouwburg, bioscoop, ziekenhuis) 
vindt u in Almelo.




Wierden kent de volgende woonwijken:

• Noord: De Stouwe, De Hooilanden, De Weuste,

   Hogelucht, Kluinveen, Violenhoek, Het Loo en

   Zenderink; 

• Oost: (Plan) Oost en Centrum;

• Zuid: Grote Maat, Huurne en Zuidbroek

• West: West, Molukse wijk en Meijkerinksberg

De gemeente Wierden is allereerst een groene 
gemeente. De gemeente Wierden heeft een 
afwisselend landschap dat wandelaars en fietsers 
volop mogelijkheden biedt. Kanoërs komen onder 
ander op de Regge helemaal aan hun trekken. Andere 
plaatsen voor watersport zijn het nabijgelegen 
Twentekanaal, het recreatieproject ’ t Lageveld en 
camping de Tolplas. 




Natuurliefhebbers kunnen genieten van waardevolle 
natuurgebieden als het Wierdense Veld, een 
veengebied met een oppervlakte van ongeveer 400 
hectare. Op de heide loopt een schaapskudde en er 
komen veel zeldzame vogels voor. Het gebied is 
toegankelijk via openbare zandwegen. 




Tijdens de jaarmarkten en tijdens het hoogseizoen 
worden in Enter demonstraties gegeven in het 
klompenmaken. De Enterse jaarmarkt, beter bekend 
als de Paarden- en ponymarkt, wordt ieder jaar op een 
donderdag in de zomer gehouden. De Wierdense 
jaarmarkt vindt plaats op de eerste maandag in 
november en stamt nog uit de tijd van de 
Middeleeuwen. Een ander voor de toerist aantrekkelijk 
evenement is het jaarlijks terugkerende Wierdense 
zomerfeest: het Wiezofeest, dat drie dagen duurt. 
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DISCLAIMER

Informatieplicht
 
Bouwkundige risico’s

De verkoper van de onroerende zaken heeft een Indien de woning is gebouwd voor 1990 bestaat de kans 
informatieplicht. Dit wil zeggen dat de verkoper verplicht dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Koper 
is om belangrijke zaken, die hem bekend zijn, en voor u verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper 
als koper van belang kunnen zijn, aan u mee te delen. In van alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid en de 
geval van serieuze belangstelling is het verstandig om eventuele verwijdering van asbest houdende materialen 
ons te vragen naar een kopie van het eigendomsbewijs kan voortvloeien.

van de huidige eigenaar om zo inzicht te krijgen in zaken 

als erfdienstbaarheden, kettingbedingen en kwalitatieve 
Koopovereenkomst en waarborgsom/bankgarantie

rechten en verplichtingen. Daarnaast is het van belang Inden er via onze bemiddeling een koopovereenkomst 
bij verdergaande interesse inzicht te hebben in zaken die tot stand komt tussen de verkopende en de kopende 
wel of niet bij de woning horen. Deze gegevens vindt u in partij, zal ons kantoor zorg dragen voor het opmaken 
de ‘lijst van roerende zaken’.
 van een NVM koopakte volgens het laatste model 


 vastgesteld door de NVM. Er zal in de koopakte altijd een 

Onderzoeksplicht & meldingsplicht
 10% waarborgsom of bankgarantie worden opgenomen. 
Deze uitgebreide brochure heeft niet tot doel u een lijst Iedere aspirant-koper dient zich hieraan te conformeren.

te geven van alle mogelijk aanwezige gebreken in de 

woning. De informatie is verkregen van de eigenaar/ 
Na de bezichtiging

verkoper alsmede uit eigen waarneming ter plaatse. De verkoper heeft zijn woning voor u opengesteld om 

Doel=> de koper zo goed mogelijk te informeren en te te bezichtigen en is uiteraard zeer benieuwd naar uw 
voldoen aan de op verkoper rustende meldingsplicht. 
 reactie. Wij stellen daarom een vlotte reactie erg op 
Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft de koper 
 prijs, ook wanneer de bezichtigde woning niet is wat u 
een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper zelf zoekt. Eventueel kunnen wij samen met u uw 
verantwoordelijk is voor de beoordeling van de woning en woonwensen in kaart brengen en u helpen met het 
of de woning de eigenschappen bezit die hij redelijkerwijs zoeken naar uw droomhuis. Wij kunnen bijvoorbeeld uw 
mag verwachten. Wij adviseren u een (bouwkundig) gegevens en wensen noteren in ons ‘zoekersbestand’ 

deskundige in te schakelen/
 en u op de hoogte houden van ons nieuwe en gewijzigde 


 woningaanbod. Voor meer inlichtingen hierover kunt u 

Financiering/hypotheek
 informeren bij ons kantoor.

Het is verstandig alvorens u een bod uitbrengt op een 

woning, inzicht te hebben in de financiële consequenties 
Onderhandelen

van uw eventuele aankoop. Plaggemars Makelaars kan u Wanneer u denkt volledig geïnformeerd te zijn, kunt u 
doorverwijzen naar financiële specialisten. Zij beschikken schriftelijk of telefonisch een bieding, eventueel met 
over de essentiële kennis om u een persoonlijk en helder voorbehouden, aan ons doorgeven. Mocht u uw bod aan 
advies te geven, zodat u zich in de toekomst geen zorgen ons per e-mail willen doorgeven dan verzoeken wij u dat 
hoeft te maken over de bekostiging van uw nieuwe mondeling direct te melden zodat wij de mail kunnen 
woning. 
 ophalen en weten dat er ‘een bod op de woning ligt’. 



 Als de partijen het eens zijn over de prijs en de 

Vrijblijvende aanbieding
 voorwaarden, zullen wij zorg dragen voor een correcte 
Deze brochure is met de grootst mogelijke vastlegging in een NVM koopovereenkomst, die door 
zorgvuldigheid samengesteld. Toch bestaat er de koper en verkoper getekend wordt en vervolgens aan 

mogelijkheid dat er fouten en /of onvolledigheden in de notaris wordt toegezonden.

voorkomen. Zowel de verkoper als ons kantoor 

aanvaarden in deze gevallen geen enkele Heeft u verder nog vragen of wilt u een afspraak met 

aansprakelijkheid. Alle aan u verstrekte informatie is ons maken over bovengenoemde punten dan kunt u 
bedoeld als een uitnodiging om in onderhandeling te uiteraard contact met ons opnemen.
treden en dient derhalve te worden gezien als 
vrijblijvende aanbieding. Een bieding die gelijk staat met 
de vraagprijs, doet niet direct een koopovereenkomst tot 
stand komen. Verkoper heeft te allen tijde het recht van 
gunning. Bij het vermelden van maten die zijn 
overgenomen uit (bouw) tekeningen kan de maatvoering 
afwijken van de werkelijkheid. De koper kan ook hieraan 
geen enkel recht ontlenen. Alle opgegeven maten en 
oppervlakten zijn indicatief.
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