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KENMERKEN

SOORT WONING:

eengezinswoning





ENERGIELABEL:


A




BOUWJAAR:


1999




WOONOPPERVLAKTE:


176 m²




INHOUD:


584 m³




PERCEELOPPERVLAKTE:


204 m²



OMSCHRIJVING
Op zoek naar een lichte, comfortabele en ruime 
2-onder-1 kap HOEKWONING met een grote en 
zonnige tuin op het zuidwesten, met 4 
slaapkamers en voorzien van een riant dakterras? 
Dan zal deze modern vormgegeven woning 
gelegen op een bijzonder fraaie locatie van 'Het 
Watereiland' in de kindvriendelijke wijk Nieuwland 
u zeker aanspreken.




De woning ligt op een groen en autoluw eiland 
dat onderdeel uitmaakt van de rustige en 
kindvriendelijke wijk Nieuwland. De kinderen 
kunnen hier vrijuit spelen. Niet alleen heeft u 
parkeergelegenheid op eigen terrein, maar ook 
op de straat waaraan de woning ligt. 
Winkelcentrum "De Nieuwe Hof”, speeltuin de 
draak, diverse scholen en sportfaciliteiten bereikt 
u al wandelend over de mooie eikenlaan langs 
het waterpark. Openbaar vervoer zoals NS Station 
Schothorst en toegang tot de snelwegen A1, A27 
en A28 zijn allemaal vlakbij. 




Ook in de omgeving is genoeg te doen. Zo kunt u 
bijvoorbeeld wandelen in het nabij gelegen park 
Hooge Vuursche of heerlijke fietstochten langs de 
Eem maken en bent u binnen 20 minuten fietsen 
in het historisch stadscentrum van Amersfoort. 
Daarmee vormt deze locatie een perfecte 
uitvalsbasis in het midden van het land.




De woning is geheel instap-klaar te noemen. Alle 
daken van de woning zijn recentelijk vervangen 
en voorzien van PVC dakdekking met 30 jaar 
garantie. Zowel binnen als buiten is de woning 
goed onderhouden en zijn recentelijk 
schilderwerkzaamheden uitgevoerd. De woning is 
zeer energiezuinig en is in 2020 voorzien van 
zonnepanelen waarmee de woning een 
energielabel A heeft verkregen. Ook is in 2018 
een snellader voor elektrische auto's geplaatst. 
Hiervoor is de meterkast volledig vervangen door 
een 3-fasen meterkast waarbij ook extra groepen 
zijn geplaatst als voorbereiding op bijvoorbeeld 
elektrisch koken. 




De woning beschikt over enkele kenmerkende 
eigenschappen, zoals de raampartij aan de 
voorkant van de woning en de ramen van onder 
tot boven aan de zijkant van de woning, 
waardoor de woning het hele jaar door over een 
heerlijke lichtinval beschikt.




Indeling:




Begane grond: Via de oprit met plaats voor uw 
auto bereikt u de entree van de woning. De 
gehele benedenverdieping is voorzien van een 
fraaie en goed onderhouden parketvloer. In de 
hal vindt u de het toilet met fonteintje, 
trapopgang, de toegang tot de inpandige 
garage en de deur naar de tuingerichte living 
van ca. 48m2. In de living is een aparte eethoek 
aanwezig. Naast de eethoek bevindt zich de 
woonkamer met een uitbouw voorzien van grote 
dubbele openslaande deuren die het hele jaar 
door voor een fraaie lichtinval zorgt. Via de 
openslaande deuren komt u op het zonnige 
terras en de grote tuin op het zuidwesten. Aan de 
voorzijde van de woning vindt u een moderne en 
greeploze keuken met veel werkblad en inbouw 
apparatuur en afzuigkap van het merk Siemens. 
Deze is in een L-opstelling geplaatst en van alle 
gemakken voorzien. 




Eerste verdieping: 




Vanuit de trapopgang komt u op de overloop 
welke toegang biedt tot 3 slaapkamers en de 
badkamer. De overloop en 2e slaapkamer zijn 
voorzien van een mooie lichte parketvloer. De 
eerste slaapkamer aan de achterzijde van de 
woning is voorzien van een licht laminaat en biedt 
veel lichtinval door de grote ramen en het 
zijraam. De tweede slaapkamer is voorzien van 
ruime kledingkasten en biedt veel ruimte, 
ventilatie en lichtinval door de grote openslaande 
ramen.







Omschrijving 



Naast de 2e slaapkamer vindt u de badkamer, 
welke van alle gemakken is voorzien. De 
badkamer is voorzien van plavuizen, een dubbele 
wasbak, een bad, toilet en douchecabine met 
regendouche. Aan de voorzijde van de woning 
vindt u de 3e en grootste slaapkamer. Deze 
kamer biedt veel ruimte en is voorzien van de 
kenmerkende raampartij van deze woningen 
waarmee veel lichtinval gerealiseerd wordt.




Tweede verdieping: 




Vanuit de tweede trap komt u op de tweede 
verdieping waar de 4e en laatste slaapkamer te 
vinden is. Deze slaapkamer is voorzien van een 
prachtige lichte parketvloer en beschikt over 
dubbele openslaande ramen. Ook is er de 
kenmerkende raampartij aan de zijkant van de 
woning waarmee de woning van boven tot 
onder over veel lichtinval beschikt. 




Ook op deze verdieping is een aparte ruimte 
aanwezig waar de C.V. installatie (Vaillant vhr 
28-34 Ecotec pure, 2018) aanwezig is, evenals 
voldoende plek voor de wasmachine en droger.




Tot slot vindt u op deze verdieping het dakterras 
met uitzicht op veel groen en het water rondom 
het eiland.




































Belangrijke kenmerken:




• Modern vormgegeven hoekwoning van 176m2 

• 4 slaapkamers 

• Grote en zonnige tuin en dakterras op het 
zuidwesten

• Perceeloppervlakte ca. 204 m² 

• Gelegen in de kindvriendelijke wijk Nieuwland 
op besloten en autoluw (schier) eiland

• Centraal gelegen, dichtbij voorzieningen en 
scholen, openbaar vervoer en de snelwegen A28, 
A27 en A1



















































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART

KOM JIJ HIER 
BINNENKORT 
WONEN?



 
Lijst van zaken 
   

  1 
paraaf verkoper  paraaf koper 
 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Woning 
Interieur 
Verlichting, te weten:  

- inbouwspots/dimmers     
- opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers     
- losse (hang)lampen     
- Verlichting garage     
-      

(Losse)kasten, legplanken, te weten:  
- Keuken     
- Woonkamer     
- Bibliotheekkast en planken woonkamer     
- Witte wandkast slaapkamer 1     
- Witte wandkasten slaapkamer 2     
- Witte kledingkasten kledingkamer     
- Schuifwandsysteem kledingkamer     
- Stellingkasten garage     

 
Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten: 

- gordijnrails     
- gordijnen     
- overgordijnen     
- vitrages     
- rolgordijnen     
- lamellen     
- jaloezieën     
- (losse) horren/rolhorren     

Vloerdecoratie, te weten: 
- vloerbedekking     
- parketvloer     
- houten vloer(delen)     
- laminaat     
- plavuizen     

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

 
(Voorzet) openhaard met toebehoren     
Allesbrander     
Houtkachel     
(Gas)kachels     
Designradiator(en)     



 
Lijst van zaken 
   

  2 
paraaf verkoper  paraaf koper 
 

Radiatorafwerking     
Overig, te weten: 

- spiegelwanden     
- schilderij ophangsysteem     

 
Keuken 
Keukenblok (met bovenkasten)     
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 

- Combi-oven/magnetron     
- Koelkast     
- Kookplaat     
- Vaatwasmachine     

Keukenaccessoires, te weten:     
- Plankensysteem     

 
Sanitair/sauna 
Toiletaccessoires: 

- Toiletborstelhouder     
- Glazen hoekplank     

 
 

Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

     
Badkameraccessoires: 

- Badkamermeubel     
- Toiletborstel met houder     

Sauna met toebehoren     
     
Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing     
Schotel/antenne     
Brievenbus     
Kluis     
(Voordeur)bel     
(Voordeur)camera     
Alarminstallatie     
(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie     
Rookmelders     
(Klok)thermostaat     
Airconditioning     
Warmwatervoorziening, te weten: 

- CV-installatie     
- boiler     
- geiser     

Screens     



 
Lijst van zaken 
   

  3 
paraaf verkoper  paraaf koper 
 

Rolluiken     
Zonwering buiten     
 
 

Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

     
Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 

Folie convectorput     
Telefoonaansluiting/internetaansluiting     
Veiligheidsschakelaar wasautomaat     
Waterslot wasautomaat     
Zonnepanelen     
Oplaadpunt elektrische auto     
Elektragroep voor audio apparatuur     
Elektragroep voor elektrisch koken     

 
Tuin 
Inrichting 

Tuinaanleg/bestrating     
Beplanting     
Tuinmeubel     
Parasol met voet     

 
Verlichting/installaties 

Buitenverlichting     
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     

 
Bebouwing 

Tuinhuis/buitenberging     
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging     
(Broei)kas     
 
 

    

 
Overig 
Overige tuin, te weten:     

- (sier)hek     
- vlaggenmast(houder)     



INTERESSE IN DEZE WONING?

Neem vrijblijvend 

contact met ons op!

Eerenbeemt Makelaardij


Dorpsstraat 1


3931 ED Woudenberg






033 - 286 55 11


info@eerenbeemtmakelaardij.nl


www.eerenbeemtmakelaardij.nl



   

 
www.eerenbeemtmakelaardij.nl | 033 286 55 11 | info@eerenbeemtmakelaardij.nl 

 

 

WERKWIJZE EN ALGEMENE INFORMATIE 
Wanneer ben ik in onderhandeling? 
U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Bijvoorbeeld als de verkoper een 
tegenbod doet. 
 
Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld 
wordt? 
Dat mag! Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan 
daarnaast graag willen weten of er meer belangstelling is.  
 
Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens een onderhandeling verhogen? 
Ja. Tijdens een onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. Als de potentiële koper 
een tegenbod doet dat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt 
het eerdere bod van de verkopende partijen.  
 
Hoe komt de koop tot stand? 
De koop door een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is 
pas rechtsgeldig als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend. 
 
Koopakte 
De NVM-koopakte wordt opgesteld naar het meest recente model. Indien een huis in opdracht van 
een bank of curator verkocht wordt, dan zullen een aantal standaard garanties vervallen en een 
aangepaste koopakte gebruikt worden. Het eventuele voordeel van overdrachtsbelasting komt toe aan 
verkoper.  
 
Bankgarantie/Waarborgsom 
Koper is verplicht binnen 4 weken na de mondelinge overeenkomst een bankgarantie te overleggen of 
een waarborgsom te storten. Deze waarborgsom/bankgarantie bedraagt 10% van de koopsom en 
dient bij de notaris, (die het transport/de overdracht verzorgt) te worden gedeponeerd/gestort. 
 
Heeft u nog vragen dan kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen. 
 
 
      

 
Eerenbeemt Makelaardij 
 
Wilco Groot 
Register Makelaar en Taxateur 
 
06  55 728 191 | 033 286 55 11  
 
info@eerenbeemtmakelaardij.nl 
 

 
 
 

Deze brochure is met zorg samengesteld. Desondanks kan deze brochure onjuistheden bevatten. 
Aan deze brochure kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 


