
Super leuk 
appartement
In het centrum van Harmelen

HARMELEN
Dorpsstraat 177 A

Vraagprijs

€ 165.000,- k.k.

030-6776000 | info@beumer.nl

www.beumer.nl



Kenmerken

& specificaties






Inhoud woning:

92 m3




Woonoppervlakte:


31 m2




Bouwjaar:

1920

Een leuk sfeervol appartement
Midden in het dorp, bij alle voorzieningen
Modern appartement in een klassieke jas
Verwarming door cv-ketel
Energielabel A
Actieve VvE, servicekosten € 63,- inclusief 
voorschot water



2-kamer

appartement

Wat een super leuke plek, een gezellig 
en keurig onderhouden woning, volledig 
geïsoleerd en perfect voor de 
alleenstaande koper! Natuurlijk ben je 
met z'n tweeën ook van harte welkom, 
de woning biedt wel ruimte in de 
slaapkamer voor een tweepersoonsbed. 




Dit 2-kamer appartement in het centrum 
van Harmelen is gelegen op de tweede 
verdieping van het in 2014 compleet 
verbouwde pand. Het karakteristieke 
pand stamt uit 1920 en is in 2014 
gesplitst. Tevens is tijdens deze 
verbouwing de gehele kap vernieuwd en 
voorzien van een geïsoleerd dak met 
nieuw pannen.









Het complex bestaat uit 3 
appartementen in het pand aan de 
Dorpsstraat 177 en 3 appartementen en 
een bedrijfsruimte aan de Dorpsstraat 
179. Het appartement heeft een 
woonoppervlakte van 31 m² en een 
inhoud 92m³, de servicekosten bedragen 
€ 63,- per maand.



1e verdieping, 

woongedeelte




Entree met toegang tot toilet, 

wasruimte, slaapkamer en woonkamer. 
In de toiletruimte is het toilet vrij 

hangend en voorzien van een fontein. 
Daarnaast is de ruimte tot ca 1,2 m. 

hoog betegeld. In de inpandige berging 
is de combiketel en aansluiting voor de 

wasmachine aanwezig.








De woon-/eetkamer met open keuken 
is aan de achterzijde gesitueerd en 
heeft een frans balkon met zicht 

richting de Oude Rijn. De keuken is in 
een rechte opstelling en is voorzien van 

een 4-pits gaskookplaat, 
vaatwasmachine en koelkast. 










De slaapkamer is aan de voorzijde van 
de woning gelegen, heeft een vaste 

kasten wand. Ook de vloer is hier netjes 
afgewerkt door middel van laminaat.



Plattegrond



Meetrapport



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Witte kledingkast X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - wasmachine X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletborstel(houder) X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Wasmachine X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - hek Franse balkon 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


