
Ruime 
hoekwoning
In de wijk Langerak'

UTRECHT
Houtrakgracht 181

Vraagprijs

€ 469.000,- k.k.
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www.beumer.nl



Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


348 m3




Woonoppervlakte:

100 m2




Perceeloppervlakte:


218 m2




Bouwjaar:

1998

Verwarming middels stadsverwarming;
Drie goed bemeten slaapkamers;
Vrij uitzicht vanuit de woonkamer;
Royale tuin van ca. 106 m2;
Energielabel A;
Gunstige ligging nabij vele voorzieningen;
Eigen parkeerplaats.



Woning met eigen 
parkeerplaats

Deze ruime hoekwoning is op een 
gunstige en mooie locatie gelegen in de 
wijk Langerak. 

De woning beschikt onder andere over 
een royale tuin, vrij uitzicht, een nette 
keuken, gedeeltelijk kunststof kozijnen, 
eigen parkeerplaats in de straat, 
verzorgde badkamer en drie goed 
bemeten slaapkamers. 

Daarnaast is de woning goed 
onderhouden, gebouwd in 1998 en 
voorzien van energielabel A. De woning 
beschikt tevens over een 
woonoppervlakte van 100 m², 
perceeloppervlakte van 218 m2 en wordt 
verwarmd middels stadsverwarming.











In de directe omgeving bevinden zich 
vele voorzieningen, waaronder een 
buurtwinkelcentrum op twee minuten 
loopafstand, scholen, BSO's, 
speelvoorzieningen voor de kinderen, 
openbaar vervoer en het Maximapark. 
Ook Leidsche Rijn Centrum, Utrecht stad 
en de uitvalswegen A2 en A12 zijn snel 
te bereiken.





BEGANE GROND




Via de hal/entree zijn het toilet met 
fontein, de meterkast en de royale 

woonkamer met aansluitend de open 
inbouwkeuken te bereiken.





Woonkamer




De woonkamer is voorzien van een 

nette laminaatvloer, goede 
wandafwerking en beschikt over vrij 

uitzicht. 



Keuken




De keuken is eveneens verzorgd 
uitgevoerd en beschikt over een 
kookplaat, oven, afzuigkap, veel 

bergruimte en schuifpui richting de tuin.





EERSTE VERDIEPING




De overloop biedt toegang tot de nette 
badkamer en een drietal goed bemeten 
slaapkamers van ca 15 m2, 13 m2 en 7,5 

m2.







Badkamer




De badkamer beschikt over een toilet, 

wasmachineaansluiting, douche en 
designradiator. Ook op deze verdieping 
zijn de vloeren en wanden voorzien van 

een goede afwerking.



TUIN




De tuin is goed onderhouden, 
gesitueerd op het westen, gedeeltelijk 

bestraat en voorzien van diverse 
beplanting. Hier kan ieder moment van 
de dag heerlijk genoten worden van de 
zon en privacy. In de tuin bevindt zich 

tevens nog een berging.





Situatie



Begane grond



1e Verdieping



Meetrapport



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Grote linnenkast X

 - Bureau X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - vitrages X

 - lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

Rookmelders X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Tuintafel + acht stoelen X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

Vuurkachel X

Stenen Trog X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 - Grote BBQ X

 - Grote sierpotten 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!



Aantekeningen



Heb je 

interesse?

Meerndijk 7

3454 HM De Meern




030-6776000

info@beumer.nl

www.beumer.nl


