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KENMERKEN

SOORT WONING:

eengezinswoning





ENERGIELABEL:


A




BOUWJAAR:


2014




WOONOPPERVLAKTE:


148 m²




INHOUD:


552 m³




PERCEELOPPERVLAKTE:


166 m²



OMSCHRIJVING
Deze woning heeft een ruime landelijke 
leefkeuken, 5 slaapkamers en maar liefst twee 
badkamers. Met typische jaren '30 kenmerken 
zoals hoge plafonds, brede dakoverstek en glas-
in-lood ramen heeft deze woning een 
hoogwaardige afwerking. De diepe tuin die je 
vanuit de tuingerichte woningkamer bereikt met 
openslaande deuren is op het zuidwesten 
gelegen en netjes ingericht met meerdere 
terrassen. De loungehoek met pergola geeft u de 
mogelijkheid met vrienden of familie gezellig te 
borrelen en tot in de late uurtjes te genieten. 
Verder is de gezellige tuin voorzien van een 
vrijstaande houten berging met achterom. De 
woning is gelegen aan de rand van Vathorst in 
een zeer populair buurtje met gemoedelijke sfeer 
waar mensen elkaar nog kennen. 




Begane grond:

Wanneer je de woning binnenstapt kom je 
terecht in een ruim opgezette hal met 
aangrenzend de trapopgang, een separaat 
toilet, de meterkast, provisieruimte en de deur 
naar het woongedeelte. Je komt binnen in de in 
landelijke stijl uitgevoerde leefkeuken met 
kookeiland en het eetgedeelte. Een heerlijk lichte 
ruimte door de raampartijen aan de voorzijde van 
de woning. De keuken bevat alles wat je nodig 
hebt: Een koel/vriescombinatie, een 'Stoves' kook 
5-pits fornuis met drie ovens en een vaatwasser, 
netjes en in stijl afgewerkte afzuigkap en een 
verzonken wasbak in het natuurstenen blad met 
voldoende werkruimte. Ook het woongedeelte 
biedt door de uitbouw veel ruimte. Er is een nette 
eikenhouten parketvloer gelegd met 
vloerverwarming. De plafonds en de muren zijn 
strak gestuct en door de natuurlijke lichtinval is het 
een heerlijke plek om met het gezin samen te 
komen.













Eerste verdieping:

Op de eerste verdieping vind je drie slaapkamers 
en een badkamer die vanuit de overloop 
toegankelijk zijn. De grootste slaapkamer is aan 
de achterzijde van de woning gesitueerd, de 
twee grote ramen maakt de kamer licht en er is 
een inloopkast gecreëerd. De twee overige 
slaapkamers zijn aan de voorzijde van de woning 
en zijn beide van een goede grootte voor een 
groot bed, kledingkast en bureau. De badkamer 
is net als de overige ruimtes groot te noemen. Een 
apart ligbad, een ruime douche, tweede toilet, 
een wastafelmeubel en een designradiator. De 
gehele verdieping is voorzien van een lichte 
eikenhouten laminaatvloer met vloerverwarming.  




Tweede verdieping:

Op de tweede verdieping zijn twee slaapkamers 
gecreëerd met een tweede badkamer. Naast 
een slaapkamer aan de achterzijde, met 
toegang tot een afgesloten CV- en wasruimte, is 
er een ruime slaapkamer aan de voorzijde met 
toegang tot de badkamer. In deze tot aan het 
plafond betegelde badkamer met 
vloerverwarming is een inloopdouche 
aangebracht met wastafel en designradiator. 
Ook deze verdieping is geheel uitgevoerd met 
dezelfde eikenhouten laminaatvloer en 
vloerverwarming. Al met al een zeer net en strak 
afgewerkte verdieping! 




Tuin: 

Genieten van de zon in deze heerlijke tuin! De tuin 
is op het zuidwesten gelegen en biedt veel 
privacy doordat er geen inkijk is van achterburen. 
Hier tref je een speels vlonderterras met pergola 
en druivenranken waar je met je familie en/of 
vrienden kunt genieten van elkaars gezelschap 
en tot laat in de tuin kunt zitten. Op het stenen 
terras kun je met gemak een grote tuintafel 
plaatsen. De tuin is onderhoudsvriendelijk en heeft 
een eigen vrijstaande houten berging met 
achterom. 
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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
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