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Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


572 m3




Woonoppervlakte:

161 m2




Perceeloppervlakte:


168 m2




Bouwjaar:

2008

Goed onderhouden en instapklare 
tussenwoning
Geliefde woonomgeving met alle 
voorzieningen op loopafstand
4 slaapkamers
Nieuwe badkamer en toiletten (2018)
Aparte wasruimte
Prettige voor- en achtertuin met achterom
Vaste horren in meeste ramen en schuifpui
Buitenschilderwerk 2021 uitgevoerd door 
professioneel schildersbedrijf
CV Intergas 2008 (iedere 2 jaar onderhouden)



Strakke afwerking

Karakteristieke en zeer royale (161 m2)  
uitgebouwde eengezinswoning 
gebouwd onder de fraaie jaren '30 
architectuur, gelegen op een toplocatie 
in de wijk 't Zand te Utrecht nabij het 
Maximapark, Leidsche Rijn Centrum en 
Terwijde.




Deze fraaie gezinswoning is gebouwd in 
2008 in de sfeervolle en karakteristieke 
jaren 30 stijl. Strakke vloeren en 
wanden, een moderne keuken en 
badkamer, royale uitgebouwde 
woonkamer met schuifpui, 4 
slaapkamers, 2 separate toiletruimtes en 
een heerlijke voor- en achtertuin met 
veel groen. 









Doordat alle voorzieningen binnen 
handbereik liggen, is het hier ontzettend 
prettig wonen. Op korte afstand vind je 3 
winkelcentra, scholen, kinderopvang, 
gezondheidscentrum, bushaltes, NS-
station Terwijde en de uitvalswegen. 
Ook voor ontspanning hoef je niet lang 
te zoeken: het Maximapark, diverse 
sportverenigingen, een bioscoop en een 
theater liggen allen op loopafstand. 
Utrecht stad is in circa 20 minuten 
fietsen te bereiken.



Begane grond:

Entree/hal, garderobe, nette toiletruimte (2018),
trapopgang en meterkast; tuingerichte
woonkamer met een grote schuifpui en een fraaie
parketvloer, veel bergruimte in de handige
trapkast; open keuken geplaatst in een parallelle
opstelling, voorzien van diverse Atag en Pelgrim
inbouwapparatuur waaronder een gaskookplaat,
afzuigkap, oven, vaatwasser en een koelkast. 





















Eerste verdieping:

Overloop voorzien van laminaat; drie ruime
slaapkamers, in de twee slaapkamers aan de
achterzijde ligt laminaat, de grote master bedroom
aan de voorzijde is voorzien van vloerbedekking;
in 2018 vernieuwde badkamer ingericht met een
inloopdouche en een wastafelmeubel met een
enkele wastafel en extra kolomkast; separate
toiletruimte, tevens recentelijk vernieuwd. 





























Tweede verdieping:

Overloop; mooie ruime zolderkamer met vele
gebruiksmogelijkheden, dakkapel aan beide zijden
van de woning; wasruimte met de opstelplaats
voor de wasmachine, de cv-opstelling en extra
bergruimte; gehele verdieping voorzien van
vloerbedekking. 











Tuin:

Net aangelegde voortuin met sierbestrating en
enkele groenbegroeiing, alle ruimte om een
gezellig bankje te plaatsen; op het westen
gelegen achtertuin met achterom, fraai aangelegd
met een groot betegeld terras en rondom
plantenborders met veel groen, berging achterin
de tuin.



Locatie

op de kaart



Situatietekening 



Begane grond 



Eerste verdieping 



Tweede verdieping 



Berging 



!"#$%&

'(()*+,,-%&

.(%-/("$&

0,-1234$#$5$)6)732$-#,7$%&

H)C(1"39()6)7&

H)C(1"346V7$4(19&

K$4#165%(**$#:+,5-$39()$)&

U:$#67$36)*,)"67$3#162-$&

K$4(1937$4()"$)3416-$)#162-$&

SW-$#)$34$#7#162-$&

893,"#$%37$7$:$)%

;6$#5,)-$32$-$#%37$2$-$)3:(+7$)%3"$34#,)/C$34#$"$32$$-6)%-#1/-6$

N146$5$32$-$#%37$2$-$)3:(+7$)%3"$34#,)/C$34#$"$32$$-6)%-#1/-6$X

;$+*$#9$73<=

>?<@3AB3!#)C$23

D<>3?<D3DD3@D3

6)E(F-(*#G)+

999G-(*#G)+

HA!I3IJD?3HIKA3DDD=3>>D@3LM

N;N3DOM=@>M?

AP'3IJ?M?@>O>D<ADM3

K$-$5$)"3"((#&33
YG :,)3Z$-$#%

0$3#6/C-+6V)3:((#3"$32,5$+,,#"6V34$%-,,)"$34(19

U*7$2,,5-3"((#&333333

0,-12&

.+,,-%&

2<

2<

2<

2[

2<

2[

� � � � � � � � � � 	 
 � �  � � �� � � � � � � � � ��  � � � �� � � � � � � � � � �  � � � � ��   � ! �  � " # # $ %� � � � � � � � � �
� & ���'

" ' �� �



Kadastrale kaart



Het team van 
Beumer De Meern

Joyce Niek Kim 

Erik Manon Xander

Sandra Bart

https://www.beumer.nl/medewerker/joyce-de-wolff/
https://www.beumer.nl/medewerker/niek-maathuis/
https://www.beumer.nl/medewerker/kim-schipper-van-vliet/
https://www.beumer.nl/medewerker/erik-bosman/
https://www.beumer.nl/medewerker/manon-pieterse/
https://www.beumer.nl/medewerker/xander-groot/
https://www.beumer.nl/medewerker/sandra-schijf/
https://www.beumer.nl/medewerker/bart-muller/
https://www.beumer.nl/
https://www.beumer.nl/locatie/vleuten-de-meern-leidsche-rijn/
https://www.beumer.nl/locatie/vleuten-de-meern-leidsche-rijn/
https://www.beumer.nl/locatie/vleuten-de-meern-leidsche-rijn/


Het team van 
Beumer Hypotheken

 
Jeroen Roland Bianca

Reinier Laura Vivian

Maurice Anouck

https://www.beumer.nl/medewerker/jeroen-landzaat/
https://www.beumer.nl/medewerker/roland-luijer/
https://www.beumer.nl/medewerker/bianca-van-drie/
https://www.beumer.nl/medewerker/reinier-bruin/
https://www.beumer.nl/dienst/hypotheken/
https://www.beumer.nl/dienst/hypotheken/
https://www.beumer.nl/dienst/hypotheken/


Vertrouwd bij jou 
om de hoek

Beumer is al 42 jaar jouw vertrouwde makelaar in Utrecht, Maarssen, Wijk bij 
Duurstede, Vleuten–De Meern en Leidsche Rijn. Met een gespecialiseerde 

vestiging in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn kunnen we onze klanten hier nóg 
beter bedienen. Onze ervaren makelaars en binnendienst medewerkers hebben 
ruime kennis van de verschillende wijken en buurten en staan voor je klaar met 

bewezen woondiensten en vrijblijvend woonadvies. We zijn gecertificeerd volgens 
de laatste vereisten van het NVM en werken ieder jaar hard om gecertificeerd te 

blijven.
 

De Beumer missie is helder: jouw woondromen verwezenlijken door een unieke 
combinatie van actuele vakkennis, vernieuwende dienstverlening en betrokken 
hulpvaardigheid. Ben je op zoek naar een ervaren fullservice makelaar die jou 

volledig ontzorgt op jouw woondossier in Vleuten-De Meern of Leidsche Rijn? Dan 
zijn wij jouw woonspecialist.

Beumer
Meerndijk 7
3454 HM De Meern
030-6776000

Hypotheekshop
Meerndijk 7
3454 HM De Meern
030-6775800



Aantekeningen



Heb je 

interesse?

Meerndijk 7

3454 HM De Meern




030-6776000

info@beumer.nl

www.beumer.nl


