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Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


427 m3




Woonoppervlakte:

122 m2




Perceeloppervlakte:


103 m2




Bouwjaar:

2007

Verwarming en warm water door middel van 
C.V.-ketel (Nefit, geplaatst 2020);
Luxe badkamer met whirlpool en 
vloerverwarming (2019);
Keuken met Grohe kokendwaterkraan en 
Siemens inbouwapparatuur;
Toiletruimte vernieuwd (2018);
Fraai aangelegde zonnige tuin (2019);
Dakkapel achterzijde (2019);
Mogelijkheid tot creëren vierde slaapkamer;
Stucwerk in de gehele woning;
Buitenschilderwerk recent uitgevoerd (2020);



keurig afgewerkt

Instapklare eengezinswoning in 'De 
Hoven' (Vleuterweide)! Deze strak 
afgewerkte, moderne eengezinswoning 
(ca. 122m² woonoppervlakte / bouwjaar 
2007) is gelegen in de populaire en 
kindvriendelijke woonwijk 'De Hoven' in 
Vleuterweide, aan een rustige en 
"groene” straat. De woning is de 
afgelopen jaren werkelijk van beneden 
tot boven vernieuwd. Kenmerkend voor 
deze woning aan de Soesterveen is het 
hoge afwerkingsniveau, de lichte 
uitgebouwde en tuingerichte 
woonkamer, de luxe keuken voorzien 
van diverse Siemens inbouwapparatuur, 
de drie ruime slaapkamers (mogelijkheid 
tot creëren 4de slaapkamer), de luxe en 
complete badkamer met whirlpool, 
eikenhouten badmeubel en 
inloopdouche en een heerlijk zonnige 

tuin gelegen op het westen. De woning 
is door de huidige eigenaren netjes en 
zorgvuldig bewoond en derhalve 
instapklaar voor een volgende eigenaar!




De wijk 'De Hoven' kenmerkt zich door 
de oud-Hollandse bouwstijl, de speelse 
opzet en door variërende woningen met 
onder andere verschillende 
gevelkleuren, grote ramen met 
roedeverdeling en mooie sierlijsten.

Ook de locatie van deze woning is 
ideaal!         





Bij binnenkomst in de hal word je direct 

omarmd door het fraaie 
afwerkingsniveau en de kwaliteit van 
de gebruikte materialen. De sfeervolle 

eiken lamelparketvloer en strakke 
wandafwerking zijn hier een goed 

voorbeeld van. Hier vinden we de nette 
toiletruimte (met hangend toilet en 

fontein), de meterkast en trapopgang. 



Vervolgen we onze weg door de zwarte,
industriële deur naar de uitgebouwde, tuingerichte
woonkamer dan vallen gelijk de geboden ruimte
en plezierige lichtinval op. De woonkamer biedt
meer dan voldoende ruimte voor een fijne
zithoek, grote eettafel en een speelhoek of
bureau. De praktische trapkast zorgt voor
voldoende bergruimte. Openslaande deuren
geven toegang tot de zonnige tuin gelegen op het
westen. De open keuken is aan de voorzijde
gesitueerd en is uitgevoerd in het zwart met
Siemens inbouwapparatuur. De keuken beschikt
over een granieten aanrechtblad en alle
wenselijke inbouwapparatuur zoals een Grohe
kokendwaterkraan, Amerikaanse koelkast met
ruim vriesgedeelte en ijsdispenser, vaatwasser,
combi-oven en 5-pits gasfornuis met wokbrander.





De eerste verdieping heeft twee riante
slaapkamers die zich over de gehele breedte van
de woning strekken en een zeer luxe afgewerkte
inpandige badkamer met ligbad/whirlpool. Via de
overloop zijn de twee slaapkamers bereikbaar. De
slaapkamers hebben oppervlaktes van circa 15m²
en 13m². Ook deze kamers zijn weer keurig
afgewerkt, bieden een prettige sfeer en hebben
voldoende lichtinval. De luxe badkamer is in 2019
compleet vernieuwd en tot in detail afgewerkt. De
gebruikte materialen zijn goed op elkaar
afgestemd en van hoogwaardige kwaliteit. In deze
ruimte vind je grote lichtgrijze tegels op de vloer
(met daaronder elektrische vloerverwarming) en
honingraat tegels in marmerlook tegen de
wanden. Compleet ontspannen doe je in het
ligbad met whirlpool. Verder is de badkamer
voorzien van een nette inloop/regendouche,
inbouwkranen, een eikenhouten wastafelmeubel
met twee witte waskommen en een tweede
hangend toilet. 





De tweede verdieping is bereikbaar via een vaste
trap en brengt je bij de overloop met dakkapel aan
de achterzijde. Hier is tevens de opstelling van
wasmachine en wasdroger aanwezig. De riante
slaapkamer op deze verdieping, voorzien van
dakkapel aan voor- en achterzijde, is ongeveer
15m² groot en de nokhoogte is ca. 3,23 meter. Hier
is eenvoudig een extra vierde slaapkamer te
creëren. Het is een waar genot om hier te mogen
slapen, met recht een master bedroom. Ook deze
verdieping is tot in de puntjes afgewerkt, voorzien
van strakke wanden, een mooie lichte
laminaatvloer en veel bergruimte achter de
knieschotten. De tweede dakkapel aan de
achterzijde (geplaatst in 2019) maakt dat de
zolderverdieping helemaal compleet is en
bevestigt nog maar eens dat je deze woning direct
kunt betrekken.



De voortuin is gelegen op het oosten, waar je in
de ochtendzon een kop koffie kan drinken voordat
jouw dag weer begint. De achtertuin met heerlijke
zonligging, gelegen op het westen, is in 2019
professioneel aangelegd en beschikt over diverse
cortenstalen elementen en sfeervolle
automatische tuinverlichting. Hier kan je tot in de
late uurtjes genieten van de ondergaande zon,
zittend op jouw loungeset op het hardhouten
vlonderterras. Tevens vinden we hier een
vrijstaande houten berging voorzien van
elektriciteit en een achterom.



Locatie

op de kaart



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



netto m2    

Gebruiksoppervlakte wonen 121.57

Overige inpandige ruimte 0.00

Gebouwgebonden buitenruimte 0.00

5.77

bruto inhoud m3

18

Getekend door:
Josephine Dekkers

Inhoud bijgebouw

Bruto inhoud m3                                 
(wonen + overige)

427

3452 JL

Externe bergruimte

Meetrapport inhoud

Meetrapport oppervlakte

Adres:

Postcode:

Soesterveen 91, Vleuten



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 3 december 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Vleuten
E
4547

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Soesterveen91



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Stellingkasten zolder X

 - Kledingkasten X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

Muuranker fiets voortuin X

Lijst van zaken



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/


 
Je bent eruit, je gaat je huis verkopen! Natuurlijk ben je enorm blij als er veel 

bezichtigingen gepland staan bij jouw huis maar het kan ook de nodige stress 
veroorzaken. Je durft amper iets aan te raken want je wilt je huis zo opgeruimd mogelijk 

houden.
 

Wij hebben een oplossing! Wij voeren de bezichtigingen uit terwijl jij slaapt en ontbijt in 
het BUNK hotel midden in Utrecht. Het enige wat jij hoeft te doen is zorgen dat je huis 

spic en span is voordat je de deur dichttrekt. Wij regelen de rest.
 

Zet je huis bij ons in de verkoop en slaap 
in het BUNK hotel!



Heb je 

interesse?

Meerndijk 7

3454 HM De Meern




030-6776000

info@beumer.nl

www.beumer.nl


