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“3-hoekkamer-
appartement met 
vanaf het balkon fraai 
uitzicht op de tuin en 
het Molenbosch!’
- Justus Halbertsma



SPECIFICATIES

Type woning: 3 hoekkamer appartement

Bouwjaar: 1960

Woonoppervlakte: ca 92 m² 

Inhoud: ca 303 m²

Het appartement

Prachtig gelegen en goed onderhouden 3-
kamer hoekappartement van ca 92 m2 op de 
bovenste (7e) verdieping in wooncomplex “De 
Oldenborgh” met een uniek uitzicht.



Het station Driebergen-Zeist en de A-
12 zijn vanuit “De Oldenborgh” 
uitstekend bereikbaar. In de directe 
omgeving liggen talloze wandel- fiets-
en recreatiemogelijkheden. Het 
appartement is ook zeer geschikt als 
pied-à-terre wanneer u geregeld in het 
buitenland verblijft, maar toch een 
eigen appartement in Nederland wenst.

De Oldenborgh  ligt op een gunstige 
locatie direct aan het Molenbosch, in de 
nabije omgeving liggen meer 
uitgestrekte bossen met talloze wandel-
fiets- en recreatiemogelijkheden. Er is 
ruim voldoende gratis 
parkeergelegenheid aan de voorzijde 
van het complex. Het centrum van 
Zeist is op loopafstand net als het 
uitgebreide winkelcentrum 
“Kerckebosch”.

De ligging

Het appartement

Ruime entree, videosysteem, 
garderobekast en een toiletruimte 
met een  fonteintje. Vanuit de hal 
is de moderne inbouwkeuken 
(voorzien van inbouwapparatuur) 
bereikbaar.



De ruime woonkamer met prachtig vrij 
uitzicht over het bos.

De woonkamer



Vanuit de woonkamer is er een open
doorgang naar de 2e (eet of werk) 
kamer en toegang tot het balkon op het 
zuidwesten. De 2e kamer is eventueel 
eenvoudig aan te passen naar een extra 
slaapkamer.

Eet- of werkkamer



Aan het einde van de hal ligt de ruime 
slaapkamer, deze heeft door de vele 
raampartijen veel lichtinval. 

Doorgang naar de moderne badkamer 
voorzien van vloerverwarming, 
stoomdouche, dubbele wastafel, tweede 
toilet en wasmachine en droger 
aansluitpunt. Door middel van een 
glaswand is deze netjes weggewerkt. 

De slaapkamer



Vanuit de woonkamer komt u op het heerlijke royale 

zonnige terras. Uniek, zo’n fijne buitenruimte in het 

centrum van Zeist.

Terras 



Algemene foto’s 
“de Oldenborgh”
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Berging:

In de onderbouw van het complex is een berging aanwezig en tevens een stalling voor uw  fiets.  Ook is het mogelijk om hier uw elektrische fiets 
op te laden.

Bijzonderheden:

- Leeftijdsgrens is 50+;
- Het entreegeld voor een driekamer appartement bedraagt € 3.310,- en is éénmalig, wanneer het transport van het appartement plaatsvindt      

bij van Rhijn Notarissen te Zeist, zullen de kosten van de  levering niet in rekening worden gebracht;
- De servicekosten bedragen € 566,99  per maand, hier zit onder andere bij in: de opstalverzekering, de gemeentelijke belastingen,

waterschapheffingen, een basis tv abonnement van Ziggo en water. De elektrakosten vallen hier niet onder;
- Ook is er een separaat voorschot voor de verwarmingskosten (Blokverwarming)
- Huisdieren (hond/kat) zijn niet toegestaan.

Gebouw en faciliteiten:
Appartementencomplex “De Oldenborgh” biedt u volop privacy, daarnaast kunt u indien gewenst gebruik maken van de diverse faciliteiten die aanwezig zijn, 
zoals technische hulp, kapsalon, pedicure, hobbyruimte en een bibliotheek. Maaltijden kunnen desgewenst via cateraars worden besteld. Het huren van 
logeerkamers behoort tot de mogelijkheden. Verder vinden er in de recreatieruimte diverse activiteiten plaats. 
Bij de tuin bevindt zich een jeu-de-boules baan en daarnaast is een nieuw terras gerealiseerd met bankjes om heerlijk te zitten en te ontspannen voor de 
bewoners.

De Oldenborgh algemeen:
De Oldenborgh is een coöperatieve vereniging. Dit betekent dat u een woonrecht koopt in deze vereniging. U bent daarmee economisch eigenaar van het 
appartement, dat u dan ook geheel naar eigen inzicht kunt aanpassen. Als economisch eigenaar is het niet mogelijk om een hypotheek te verkrijgen voor dit 
appartement. Er is uitsluitend een ondergrens voor de leeftijd van 50 jaar van toepassing, geen bovengrens. Wel worden bewoners geacht om zelfstandig te 
functioneren. Er vindt altijd een ballotagegesprek plaats met het bestuur van De Oldenborgh.



Centrum (Slotlaan): 1,4 km
Bushaltes: vanaf 50 meter
NS Station Driebergen-Zeist: 2 km
Utrecht Science Park: 7,7  km

LOCATIE
Arnhemse Bovenweg 16-80, Zeist Zeist ligt in het midden van het land ten oosten van de stad Utrecht. Zeist is 

voorzien van alle denkbare faciliteiten waar een fijne woonomgeving aan 
moet voldoen. 

Het appartement is centraal gelegen met in de directe omgeving de bossen, 
dichtbij het centrum van Zeist en er zijn talloze wandel- fiets- en 
recreatiemogelijkheden. 



KADASTRALE KAART

Kadastrale gemeente: Zeist
Perceel: 1973 

De bovenzijde van de kaart is het noorden.



Tijd om binnen te kijken!
Neem snel contact op 

2e Hogeweg 119, Zeist

030 691 9104

zeist@hvdb-online.nl

Het team

De Meent 54a, Odijk

030 656 8700

odijk@hvdb-online.nl

ODIJK

ZEIST

WWW.HVDB-ONLINE.NL

Justus Halbertsma
Register Makelaar en Taxateur

06 250 488 27
justus@hvdb-online.nl

Lilianne Geenen
Register Makelaar

06 502 639 09
lilianne@hvdb-online.nl

Bernice Vermeulen
Binnendienst medewerker &

kandidaat makelaar i.o.

06 186 653 48
bernice@hvdb-online.nl

Marjolijn van den Berg
Binnendienst medewerker

030 691 9104
marjolijn@hvdb-online.nl

Maxime Jansen
Binnendienst medewerker

030 691 9104
maxime@hvdb-online.nl
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Onze dienstverlening

Door onze kennis en ervaring van de markt waarin u zich 
met uw woning bevindt ontzorgen wij u van A tot Z. Wij 
streven naar het beste verkoopresultaat.

Wij komen graag vrijblijvend langs om op basis van uw wensen een 
passende aanpak te bespreken!

Er komt veel kijken bij het kopen van een huis. Dat kan 
een hoop stress opleveren. Wij ondersteunen u met veel 
plezier op juridisch, bouwkundig en financieel vlak. 

Een droomhuis op het oog? Benader ons geheel vrijblijvend voor de 
mogelijkheden en wij maken van dat droomhuis uw thuis!

Tegen een scherpe prijs en met kennis van de huidige 
markt kunnen wij u snel voorzien van een betrouwbaar 
(NWWI gevalideerd) taxatierapport.

Een taxatie nodig? Bel een vraag naar de mogelijkheden wij kunnen vaak 
dezelfde week nog langskomen!

VERKOOP

AANKOOP

TAXATIES

VERKOOPBEOORDELING

9,0

‘’Het was bijzonder prettig! Alles liep vlekkeloos en ik 
was mijn huis in een mum van tijd kwijt. Het 
personeel is bijzonder vriendelijk en behulpzaam. Het 
is zeker een aanrader voor toekomstige verkopers 
van hun huis om met deze makelaar in zee te gaan.’’

Op basis van 87 beoordelingen
via              . 

Deskundigheid: 8,9

Lokale marktkennis: 9,1

Prijs / kwaliteit: 8,7

Service en begeleiding: 9,1

AANKOOPBEOORDELING

9,1

‘’ Het contact met de medewerkers van Halbertsma 
verliep uitermate professioneel (ook persoonlijk), 
plezierig en deskundig. We werden altijd direct te 
woord gestaan en/of teruggebeld. Mijn man en ik 
hadden ons geen betere makelaar kunnen wensen!.’’

Op basis van 16 beoordelingen
via              . 

Communicatie: 9,5

Deskundigheid: 9,0

Resultaat: 9,0

Prijs / kwaliteit: 9,0



2E Hogeweg 119, Zeist

030 691 91 04

zeist@hvdb-online.nl

www.hvdb-online.nl

De Meent 54a, Odijk
030 656 87 00

odijk@hvdb-online.nl

www.hvdb-online.nl
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