
Moderne 
tussenwoning
Nabij winkelcentrum Vleuterweide

VLEUTEN
Kaapse Bossen 26

Vraagprijs

€ 525.000,- k.k.

030-6776000 | info@beumer.nl

www.beumer.nl



Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


412 m3




Woonoppervlakte:

131 m2




Perceeloppervlakte:


123 m2




Bouwjaar:

2007

Energielabel A 
Hoogwaardige, moderne tussenwoning met 
prachtige trapgevel 
Nabij winkelcentrum Vleuterweide en 
Maximapark
Diepe, fraai aangelegde achtertuin 
Woonkamer met trapkast en openslaande 
deuren richting tuin 
Nette open keuken
5 slaapkamers
Moderne badkamer
Grote wasruimte
Ruime dakkapel 2e verdieping



Keurig afgewerkt

Dit schitterende huis met unieke 
trapgevel, grote ramen met kruisroeden, 
fraaie antracietkleurige markiezen en 
diepe achtertuin is niet alleen aan de 
buitenkant een plaatje, ook de 
binnenkant is prachtig. De modern 
afgewerkte tussenwoning biedt 
bijzonder veel lichtinval en ruimte. Het 
huis beschikt over vijf slaapkamers, een 
moderne badkamer met dubbel 
wastafelmeubel, grote wasruimte en 
veel schotbergruimte. De living met 
open keuken is voorzien van een ruime 
trapkast en dubbele openslaande deuren 
richting de fraai aangelegde, diepe 
achtertuin met vijver, vlonderterras, 
rijkelijk gevulde borders, achterom en 
ruime berging. Kortom een 
droomwoning voor een jong gezin!





Het huis bevindt zich aan een 
doodlopende straat in een groene, 
kindvriendelijke buurt nabij 
winkelcentrum Vleuterweide met daarin 
diverse supermarkten, winkels, 
gezondheidscentra en eetgelegenheden. 
Ook het uitgebreide Maximapark ligt op 
steenworp afstand. Hier kun je heerlijk 
picknicken, wandelen in de natuur en 
sporten in onder andere sporthal de 
Paperclip en zwembad Fletiomare. 
Daarnaast is de Haarrijnse plas en 
Haarzuilens met de Hamtoren en Kasteel 
de Haar.

















Je betreedt de woning in de hal, die is 
voorzien van een mooie vloer, 
meterkast, modern toilet met 

hoekfonteintje, trapopgang en deur 
richting woonkamer met open keuken. 
Je hebt de beschikking over een mooie, 
moderne hoekkeuken met schiereiland 

en twee hoge keukenkasten. De keuken 
is voorzien van een vaatwasser, 
koelkast, oven, kookplaat, RVS 

afzuigkap, spatrand, bovenkasten en 
een wandplank met spotverlichting. 



De living is mooi ruim en prachtig afgewerkt met
een glad plafond en fraaie vloer. De brede
raampartij met openslaande deuren richting tuin
haalt veel buitenlicht naar binnen. In de trapkast
kun je vele spullen opbergen.



De diepe achtertuin op het oosten is fraai
aangelegd met een groot terras aan huis,
daarnaast twee borders en daarachter een vijver
en hoge border, beiden gemaakt van
stapelblokken. Achter de vijver ligt een prachtig
houten vlonderterras waarop je tot in de
namiddag kunt genieten van de zon! Achterin de
tuin bevinden zich een ruime houten berging van
ca. 6 m² en achterom. De tuin wordt omsloten
door houten schuttingen.



Vanuit de overloop van de 1e verdieping bereik je
drie slaapkamers en de badkamer.

De drie slaapkamers zijn voorzien van een mooie
vloer. Door de grote raampartijen straalt veel
buitenlicht naar binnen. De twee slaapkamers aan
de voorzijde beschikken over een raam met
kruisroeden. Aan de achterzijde bevindt zich een
bijzonder grote master bedroom, voorzien van
twee ramen. 

Het huis beschikt over een prachtige, volledig
betegelde badkamer. Deze is modern ingericht
met grote tegels, een zwevend toilet en dubbel
wastafelmeubel met daarachter een ruime
inloopdouche. 





Op de 2e verdieping bevinden zich een 
overloop, twee slaapkamers en een 

grote wasruimte met daarin een 
dakkapel, schotbergruimte, de cv-

installatie, wasmachine- en 
drogeraansluiting. 


Beide slaapkamers zijn ruim en licht, 
voorzien van een schuin plafond, fraaie 
vloer, schotbergruimte en een dakkapel 

(waarvan er een doorloopt in de 
wasruimte). 



Locatie

op de kaart
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 5 maart 2021
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
5871

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: Kaapse bossen 26



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging 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/


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



 
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


