
0548-745100

info@baltesmakelaars.nl



www.baltesmakelaars.nl

LARENSEWEG 54
HOLTEN

VRAAGPRIJS € 495.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
176 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
700 m²

INHOUD
589 m³

BOUWJAAR
1906

ENERGIELABEL
D



OMSCHRIJVING

Deze prachtige, zeldzame karakteristieke 
woonboerderij (589 m3) uit 1906 kent veel 
authentieke elementen staat op enkele honderden 
meters van de levendige dorpskern van Holten.

Veel oorspronkelijke elementen zijn bespaard 
gebleven. De perfecte combinatie van hedendaagse 
woonwensen en de belevenis van historische 
oudheid. 




Dit object wordt aangeboden op circa 700 m2 eigen 
grond. Er bestaat een mogelijkheid om de 
naastgelegen schuur met ondergrond erbij te kopen. 
De vraagprijs bedraagt gezamenlijk € 695.000,- k.k. 

Er zijn mogelijkheden om deze schuur te voorzien 
van een woonbestemming, wat het realiseren van 
een prachtige schuurwoning mogelijk maakt onder 
de gestelde voorwaarden van de gemeente.




De indeling is als volgt:




Begane grond:

Entree, ontvangsthal met meterkast en toiletruimte, 
deze biedt toegang tot de opkamer en de 
woonkamer en halfopen keuken. Vanuit de 
woonkamer treft u achter een afsluitbare deur een 
trapopgang naar de 1e verdieping.




Eerste verdieping:

Via een vaste spiltrap is de 1e verdieping bereikbaar. 
Open zolderruimte met toegang tot een royale 
slaapkamer van ruim 30 m2 en een badkamer met 
inloopdouche en dubbele wastafel. 

Deze open zolder leent zich uitstekend voor een 
tweetal extra slaapkamers.




Praktijkruimte. 

De voormalige deel is thans in gebruik als 
praktijkruimte en daarom zeer geschikt om uw 
beroep vanuit huis uit te voeren. De onderverdeling 
is als volgt: entree, ontvangsthal met toegang tot het 
toilet en wasruimte. Toegang tot de wachtruimte, 
keuken, bijkeuken en behandelkamers.




Kortom;

Een unieke kans die vele mogelijkheden kent voor 
inwoning, praktijk aan huis, of het ontwikkelen van 

uw schuurwoning. In samenwerking met onze architect 
bespreken wij graag uw mogelijkheden op deze 
prachtige locatie.
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LOCATIE OP DE KAART



HEEFT U INTERESSE 

IN DEZE WONING?

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!
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