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KENMERKEN

SOORT WONING:

eengezinswoning





ENERGIELABEL:


B




BOUWJAAR:


1972




WOONOPPERVLAKTE:


147 m²




INHOUD:


498 m³




PERCEELOPPERVLAKTE:


277 m²



OMSCHRIJVING
Ruime, zeer goed onderhouden en uitgebouwde 
HOEKWONING met maar liefst 4 slaapkamers en

2 badkamers met een totale woonoppervlakte 
van 147 m2 op een ruim perceel van 277 m2.




Deze luxe woning staat in een kinderrijke en 
groene buurt met verschillende 
speelvoorzieningen en op loop- fietsafstand van 
een basisschool. De woning staat in een rustige 
straat vlak bij de uitgestrekte weilanden aan de 
zuidkant van Leersum. Ook de bossen van de 
Utrechtse Heuvelrug en het gezellige centrum 
met voorzieningen, kinderopvang en 
sportfaciliteiten zijn in de buurt gelegen.




Indeling:

Begane grond:

Hal met meterkast, trapopgang en het toilet met 
wandcloset en fonteintje. De ruime woonkamer is 
aan de achterzijde uitgebouwd en door de vele 
ramen betreft het een lichte ruimte. De moderne 
open keuken met kookeiland ligt aan de 
voorzijde van de woning en is voorzien van een 
inductiekookplaat met geïntrigeerde recirculatie 
afzuiging, Quooker, koelkast, vriezer, vaatwasser 
op werkhoogte, afvalscheidingssysteem, 
wandcontactdoos voor combioven en een 
stoomoven. De woonkamer is voorzien van een 
nette pvc-vloer voorzien van vloerverwarming en 
heeft een strakke wandafwerking. Aan de 
achterzijde van de woning bevindt zich de 
bijkeuken. In een maatwerk wandkast zitten zowel 
de aansluitingen voor uw wasapparatuur als de 
opstelling van de CV. Met als extra een fietsaccu 
laadpunt. 




Eerste verdieping:

Overloop met 3 volwaardige slaapkamers, 
waarvan 2 aan de achterzijde van de woning. De 
moderne badkamer is voorzien van 
vloerverwarming en mechanische ventilatie met 
vochtsensoren. Er is een ruime inloopdouche, 
wastafelmeubel met spiegel en een 2e toilet. 





Tweede verdieping:

Overloop en aansluitend de master bedroom met 
aan weerszijden een dakkapel. Achter in de 
slaapkamer bevindt zich een vrijstaand ligbad 
met daarnaast de ingang van de 2e badkamer. 
Ook deze badkamer is voorzien van 
vloerverwarming en mechanische ventilatie met 
vochtsensoren. Er is een inloopdouche, 
wastafelmeubel met spiegel en een 3e toilet. De 
zolder is voorzien van elektrische rolluiken, 
airconditioning en een ingebouwde kledingkast. 




Tuin:

De verzorgde achtertuin is deels bestraat en ligt 
op het noordwesten. In de tuin bevindt zich een 
vrijstaande houten berging met achterom. In de 
zijtuin is een ruim terras met voldoende privacy. 
Ook de voortuin is zeer ruim en hier zou eventueel 
een eigen oprit gemaakt kunnen worden.




Bijzonderheden:

- Uitgebouwd aan de achterzijde;

- Erker aan de zijkant van de woning;

- Maar liefst 4 slaapkamers;

- Extra Tv-aansluiting in de erker;

- Nieuwe kozijnen met HR++glas;

- Sleufventilatie in de kozijnen;

- Buitenverlichting met schemerschakelaar en 
tijdklok;

- Dimbare verlichting met geheugen;

- Ruimte voor het maken van een eigen oprit;

- Gelegen in een kindvriendelijke omgeving;

- Woonoppervlakte 147 m2;

- Perceelgrootte 277 m2;

- Bouwjaar 1972.
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KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART

KOM JIJ HIER 
BINNENKORT 
WONEN?



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


