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Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


397 m3




Woonoppervlakte:

113 m2




Perceeloppervlakte:


125 m2




Bouwjaar:

1992

Energielabel C
Drie slaapkamers en mogelijkheid voor een 
vierde
Uitbouw met lichtstraat aan de achterzijde
Open keuken met veel bergruimte
Verwarming en warm water middels Cv-ketel 
(2003)
Ruime voortuin op het zuiden
Zonnige achtertuin met berging op het noorden
Rustige wijk met voldoende parkeerruimte
Gewenste oplevering begin of midden 
november 2022



Keurig afgewerkt

Wie zoekt naar een ruime en sfeervolle 
gezinswoning met veel licht, is aan de 
Evenaar op het juiste adres. Deze 
tussenwoning biedt plaats aan drie goed 
bemeten slaapkamers en mogelijkheid 
voor een vierde, en is extra ruimtelijk 
door een flinke uitbouw in de living aan 
de achterzijde. Ook werd op de 
zolderverdieping een dakkapel geplaatst 
voor extra licht en ruimte. E.e.a. is in 
goede staat en afgewerkt met o.a. nette 
laminaatvloeren, een ruime open 
keuken, spotverlichting en veel 
inpandige bergruimte. Je beschikt 
daarnaast over een voortuin op het 
zuiden en een sfeervolle en zonnige 
achtertuin met berging aan noordzijde. 
Voor de deur is voldoende 
parkeergelegenheid.  

De Evenaar is gelegen in een groene en 

kindvriendelijke woonwijk, op steenworp 
afstand van het Maximapark. Hier vind je 
onder meer een groot en divers aanbod 
aan sportverenigingen, volop speel- en 
recreatieruimte, waterpartijen, een 
vlindertuin en een Japanse theetuin. 
Winkels, kinderopvang, scholen en 
openbaar vervoer vind je in de directe 
omgeving en per fiets of openbaar 
vervoer is de binnenstad van Utrecht 
uitstekend bereikbaar. Via de A2 en A12 
rij je snel naar steden als Amsterdam, 
Hilversum, Rotterdam en Amersfoort.




     



Je komt binnen in de hal met meterkast,
garderobe, trapopgang naar de eerste verdieping
en nette toiletruimte. De royale living is gesitueerd
aan de achterzijde en kijkt uit op de tuin. Een
uitbouw maakt de leefruimte geweldig, en door
een lichtstraat valt een flinke hoeveelheid daglicht
binnen. De L-vormige indeling maakt dat
gemakkelijk een aparte zit- en eethoek kunnen
worden ingericht. De zitkamer geeft toegang tot
een grote trapkast en door spotverlichting en een
lichte laminaatvloer heeft het geheel een
verzorgde uitstraling. Een openslaande deur geeft
toegang tot de tuin. Aan de voorzijde tref je de
open keuken, uitgerust met een keukenmeubel in
carré-opstelling en voorzien van een kunststoffen
werkblad in houtlook. Je vindt hier
inbouwapparatuur als een inductiekookplaat,
afzuigkap, koel-/vriescombinatie, combi-oven en
vaatwasser. In de kasten is veel bergruimte en via
een grote raampartij heb je zicht op de voortuin. 





De overloop geeft toegang tot twee riante
slaapkamers, elk met een laminaatvloer, radiator,
grote raampartijen en ventilatieroosters. Aan de
achterzijde is van twee slaapkamers één gemaakt,
waardoor een riant vertrek is gecreëerd met
inbouwkasten, spotverlichting en een fraai
plafondornament. Indien gewenst kan deze kamer
weer worden gesplitst. De badkamer is geheel
betegeld en voorzien van spotverlichting, radiator
en mechanische ventilatie. Je vindt hier een
badkamermeubel met kastruimte, wastafel en
spiegel, een toilet en een inloopdouche met hand-
en regendouche. 





De voorzolder is prettig licht door een dakkapel
met openslaand venster, en biedt plaats aan o.a.
de cv-installatie en witgoedapparatuur. De
naastgelegen slaapkamer is erg ruim en afgewerkt
met een dakraam, lichte laminaatvloer, radiator,
inbouwkasten en -bureau en spotverlichting. Een
dakkapel aan de achterzijde zorgt voor veel extra
ruimte.



De voortuin op het zuiden is fraai begroeid en
heeft, mede door zandkleurige siertegels en een
opstaand (zit)randje een mediterrane uitstraling,
hier is alle ruimte voor een zitje in de zon. De
achtertuin is gelegen op het noorden, en is ’s
zomers eveneens heerlijk zonnig. Ook hier vind je
fraaie tegels en borders met een opstaande rand,
gevuld met kleurrijke beplanting. Achterin
bevinden zich een ruime berging en een
overkapping voor bijvoorbeeld containers, e.e.a. is
gemakkelijk bereikbaar via de achterom.



Locatie

op de kaart



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



netto m2    

Gebruiksoppervlakte wonen 113.22

Overige inpandige ruimte 0.00

Gebouwgebonden buitenruimte 0.00

6.63

bruto inhoud m3

22

Getekend door:
Josephine Dekkers

Inhoud bijgebouw

Bruto inhoud m3                                 
(wonen + overige)

397

3454 RC

Externe bergruimte

Meetrapport inhoud

Meetrapport oppervlakte

Adres:

Postcode:

Evenaar 95, De Meern 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 30 april 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
F
3730

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: Evenaar 95



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - Buitenlampen voor en achter X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Alle vaste kasten en lades in grote 
slaapkamer en in zolderkamer

X

 - Planken in trapkast, washok op zolder en 
stellingkast en bergkastjes in schuur

X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - Kattenluik 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

 

Keukenaccessoires, te weten

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - Afvalemmer in keukenkastje X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - Toiletdoekjesbakje + zeeppompje + 
handdoekhaak

X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - Handdoekrekjes + haken aan deur + houten 
wandkastje + houten wandrek

X

 - Regendouchekraan en wastafelkraan X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Rolluiken X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Beplanting X

Losse tuinplanten in potten X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - Muurfontein achtertuin X

 - Waterornament achtertuin 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/


Aantekeningen



Heb je 

interesse?

Meerndijk 7

3454 HM De Meern




030-6776000

info@beumer.nl

www.beumer.nl


