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Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


403 m3




Woonoppervlakte:

110 m2




Perceeloppervlakte:


114 m2




Bouwjaar:

2008

Ruime slaapkamers
Aansprekend gevelaanzicht
Volledig geïsoleerd en voorzien van 
energielabel A
Ruime tuin op het zuidwesten met terras aan 
het water
Verwarming en warm water middels 
stadsverwarming
Mechanische ventilatie
Woning met veel privacy
Inpandige berging aan de voorzijde



Keurig afgewerkt

Deze fraaie woning met Scandinavische 
uitstraling is gelegen in de geliefde wijk 
't Zand. De tussenwoning is heerlijk licht 
en goed onderhouden. Een fijne woning 
met ruime slaapkamers, nette badkamer 
en complete keuken. Een diepe tuin op 
het zuidwesten aan het water maakt het 
geheel compleet. Een groot voordeel is 
de riante inpandige berging, die aan de 
voorzijde vanaf de straat bereikbaar is. 
Zeker een reden om een afspraak te 
maken voor een bezichtiging. 




De Paul Citroenstraat is centraal gelegen 
in Leidsche Rijn, op loopafstand van een 
uitgebreid winkelcentrum, NS-station 
Terwijde en het geliefde Maximapark. 









Ook kinderopvang, scholen en 
speeltuinen liggen naast de deur. De 
bruisende binnenstad van Utrecht kan in 
ca. 20 minuten per fiets worden bereikt, 
en via de nabijgelegen A2 en A12 zijn 
steden als Amsterdam, Rotterdam, 
Hilversum en Almere uitstekend 
bereikbaar. 

 





Entree in de hal met nette toiletruimte, 

meterkast en garderobe. De 
tuingerichte woonkamer met nette 
vloeren, grote raampartijen, strak 

afgewerkte wanden, dubbele 
openslaande deuren naar de tuin en 

trapopgang naar de eerste verdieping.







De L-vormige keuken is voorzien van 

een granieten werkblad, 
inductiekookplaat, afzuigkap, combi-
oven, vaatwasser en een koelkast.



Heerlijke diepe tuin gelegen op het zuidwesten
waar je bijna de hele dag kan genieten in de zon.
Tevens is de tuin gelegen aan het water. Leuk en
natuurlijk ingericht met niet al teveel onderhoud
en heb je veel privacy door rijke begroeiing. Vanaf
het terras het water op op je supboard of klein
bootje en je kan bijna heel Leidsche Rijn
verkennen. 





Overloop met separaat toilet en trapopgang naar
de tweede verdieping. Op deze verdieping
bevinden zich twee ruime slaapkamers met grote
raampartijen en net afgewerkte wanden. De
slaapkamer aan de voorzijde heeft de beschikking
over een vaste kast. De kamers hebben
afmetingen van beide circa 13m². De kamer aan
de voorzijde is voorzien van dubbele openslaande
deuren met Frans balkon. Volledig betegelde
badkamer met draaikiepvenster, mechanische
ventilatie, badkamermeubel met lade en wastafel,
inloopdouche met glazen wand en ligbad.



Op deze verdieping hebben de eigenaren 3
dakramen in baskapel geplaatst. Een baskapel, zeg
maar een halve dakkapel, zorgt voor extra veel
ruimte en heel veel lichtinval. Er is gekozen om
hier de ouder kamer te maken. De kamer is ruim
van opzet en biedt veel bergruimte. De opstelling
van de wasmachine is hier tevens geplaatst.
Indien gewenst zijner ook mogelijkheden om deze
kamer in tweeën te delen. De ruimte is er immers
groot genoeg voor (circa 20m²). Aan de voorzijde
veel lichtinval door het Franse balkon. 



Locatie

op de kaart



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



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

Paul Citroenstraat 9

Utrecht

3544MD

Begane grond 1e Verdieping 2e Verdieping

38.88 44.95 26.61 0 0 0 110.44

5.87 0 0 0 0 0 5.87

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Begane grond 1e Verdieping 2e Verdieping

168 148 87 403

0
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 10 februari 2022
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

Utrecht
V
4571

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: P. Citroenstraat 9



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - slaapkamer inbouwkast met grote spiegel X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder 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

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Schaduwdoek inclusief bevestiging en palen 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



 
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


