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Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


717 m3




Woonoppervlakte:

194 m2




Perceeloppervlakte:


367 m2




Bouwjaar:

2008

verwarming- en warmwater middels 
stadsverwarming;
ruime vrijstaande stenen garage (ca. 
5.70x3.30);
grote kelderruimte van ca. 16 m2 met 
stahoogte 2.20 meter;
prachtige, sfeervolle vrijstaande woning, aan 
een autoluwpad en uitzicht op het groen;
mooie, grote, groene tuin rondom. Zon en 
schaduw de hele dag door;
vaste ethernet (CAT 6) aansluitingen in 
nagenoeg alle kamers, kelder en garage;
schuifwanden, schuifdeuren bgg, 1e verdieping, 
2e verdieping en kelder;



eigen oprit voor auto met laadpaal 

(max 11 KW vermogen) 

voor elektrische auto aanwezig



heerlijke zij- en 
achtertuin 

Prachtige in de breedte opgetrokken 
vrijstaande woning (ca. 194 m² 
woonoppervlakte / bouwjaar 2008) 
gelegen op perceel grond van 367m² 
eigen grond, voorzien van een royale 
tuin, parkeren op eigen terrein en een 
vrijstaande stenen garage (ca. 19 m²). 

De woning, gelegen in de populaire 
woonwijk "De Woerd” nabij het oude 
dorpscentrum van De Meern, is 
opgetrokken in een klassieke bouwstijl 
en speelse wijkopzet. De vrije ligging aan 
het Vasalisplantsoen maakt dit object 
extra bijzonder. Kenmerkend voor deze 
woning is het keurige afwerkingsniveau, 
de fijne living (ca. 35 m²) v.v. 
openslaande deuren naar de tuin, de 
verzorgde en complete tuingerichte 
woonkeuken (ca. 21m² ), de vele 
lichtinval dankzij de grote raampartijen, 

de kelderruimte (ca. 15m²) met 
stahoogte ca. 2,16meter) de ruime, lichte 
en open indeling op de eerste en 
tweede verdieping, de in totaal 4 ruime 
slaapkamers op de verdiepingen (ca. 20, 
21, 2 en, 22m²) en de heerlijke zij- en 
achtertuin op het oosten en westen. 




Kenmerkend voor deze vrijstaande 
woning is de fraaie ligging in de wijk aan 
een rustig en autoluw pad aan het 
groene plantsoen, een uitloper van het 
'kleine Lint', waar je uitkomt bij de 
dierenweide, speeltuin, 
plattelandswinkel, Castellum 
HogeWoerd, Theater, Restaurant en 
Maximus Café. De Rijkswegen zijn snel 
bereikbaar en met de fiets ben je in 
ongeveer 15min. midden in het 
historische centrum van Utrecht.





Begane grond: Entree, meterkast, toiletruimte met
hangend toilet met fontein. Rechts van de entree
bevindt zich de ruime woonkamer voorzien van
grote raampartijen in de voor- zij en achtergevel
en openslaande deuren naar de tuin. Tegenover
de entree bevindt zich de trapopgang naar de
eerste verdieping alsmede de toegang tot de
kelderruimte. Links van de entree bevindt zich de
woonkeuken met 2 paar dubbele deuren naar de
tuin. Deze verzorgde en complete keuken,
uitgevoerd in een licht eiken hout en een Belgisch
harsteen werkblad, is geplaatst in een rechte
opstelling. De keuken is voorzien van alle
wenselijke inbouwapparatuur, waaronder een luxe
semiprofessioneel fornuis (110 cm) met inductie
kookplaat en 2 ovens (multifunctioneel en een
hete luchtoven) en een aparte gril compartiment.
Ideaal is de vele vaste kasten die zorgen voor
enorm veel bergruimte. De gehele woning is
afgewerkt door een fraaie massief eiken
plankenvloer 
















Kelder: De woning is voorzien van een 
uiterst praktische kelderruimte (ca. 

6.00x2.63x2.20) en is thans in gebruik 
als studio met maatwerkkasten en een 

grote werkdesk. Een prachtige 
multifunctionele ruimte die is voorzien 
van verwarming, ventilatie en elektra, 
met ethernet (CAT 6) aansluitingen. 





















Eerste verdieping: Overloop, trapopgang naar de
tweede verdieping. Op de eerste verdieping
bevinden zich twee volwaardige slaapkamers. De
complete badkamer is gesitueerd aan de
voorzijde, heeft afmetingen van 3,6m x 2m, is
voorzien van een douchecabine, een ligbad, een
tweede hangend toilet, een wastafel en een
raampartij ten behoeve van daglicht en ventilatie.
Door de toegepaste schuifdeuren is een open
indeling te creëren, waardoor deze verdieping
over zeer veel daglicht beschikt. De vele
inbouwkasten maken het een mooi en opgeruimd
huis.  































Tweede verdieping: Op de tweede verdieping kom
je via de overloop met dakkapel bij de grote derde
en vierde slaapkamer met nokhoogtes van ca.
3.60 meter) en een praktische wasruimte. De
vaste ramen in de kamers zorgen voor lekker veel
daglichttoetreding. De kamers zijn ruim van opzet
en zijn weer met dezelfde mate van materiaal
gebruik keurig afgewerkt 















Tuin: Deze prachtige tuin, voornamelijk gesitueerd
op het oosten en westen, is voorzien van
meerdere terrassen, een gazon, bloemborders en
een achterom. De tuin pakt, dankzij de grootte en
de vrije ligging, de hele dag volop zonneschijn of
schaduw. De vrijstaande stenen garage (ca.
5.70x3.30) met zadeldak en vliering is voorzien
van elektra en een overheaddeur. Naast de
garage bevindt zich een parkeerplek op eigen
terrein met laadpaal voor een elektrische auto. 





Locatie

op de kaart



Situatietekening



Begane grond 



Eerste verdieping



Tweede verdieping 



Kelder



Garage 



Kadastrale kaart



Totaal m3:

Brutto inhoud m3

(wonen + overige)

Inhoud bijgebouw m3

Voor de berekening van de vloeroppervlakten is gebruik gemaakt van de meest recente meet- en rekenmethode conform de branchebrede 

meetinstructie, opgesteld in 2007 door de brancheverenigingen om duidelijkheid en eenheid te creëren in de manier van meten. In de loop 

der jaren is deze meetinstructie bijgesteld en aangevuld. Met dit certificaat heeJ u de garantie dat de meters berekend zijn volgens de laatste 

versie van deze opgestelde richtlijnen. Mochten er daarin toch cijfers afwijken van de werkelijkheid, dan kunnen hier geen rechten aan ontleend 

worden, tenzij duidelijk aantoonbaar is dat er opzettelijk van de richtlijnen is afgeweken.

Totaal m2:

Gebruiksoppervlakte wonen

Overige inpandige ruimte

Gebouwgebonden buitenruimte

Externe bergruimte 

Adres:

Woonplaats:

Postcode:

Getekend door: 

Josephine Dekkers

Vasalisplantsoen 8

De Meern 

3454LT

Begane grond 1e Verdieping 2e Verdieping Kelder Begane grond

73.4 66.47 53.89 0 0 0 193.76

0 0 0 15.07 0 0 15.07

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 17.8 0 17.8

Begane grond 1e Verdieping 2e Verdieping Kelder Begane grond

280.00 223.00 164.00 50.00 717

71.00 71
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Begane grond 1e Verdieping 2e Verdieping Kelder Begane grond
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0 0 0 0 0 0 0
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Begane grond 1e Verdieping 2e Verdieping Kelder Begane grond

280.00 223.00 164.00 50.00 717

71.00 71



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Oplaadpunt elektrische auto X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) 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



Aantekeningen



Heb je 

interesse?

Meerndijk 7

3454 HM De Meern




030-6776000

info@beumer.nl

www.beumer.nl


