
Uitgebouwde 
tussenwoning
In de wijk 'Veldhuizen'

VLEUTEN
Madameperenlaan 73

Vraagprijs

€ 495.000,- k.k.
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Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


464 m3




Woonoppervlakte:

127 m2




Perceeloppervlakte:


118 m2




Bouwjaar:

2012

Ruime, goed onderhouden tussenwoning
In kindvriendelijke wijk aan de rand van 
Vleuten
Onderhoudsvrije achtertuin gelegen op het 
zonnige westen
Knusse overkapping met vlonderterras aan de 
voorzijde
Grote, uitgebouwde woonkamer met 
industriële schuifdeuren richting eetkamer
Eetkamer (in uitbouw), voorzien van lichtstraat 
en tuindeur
Moderne, straatgerichte open keuken met 
schuifpui richting voortuin



Knusse overkapping 
(voorzijde)

Aan de rand van de Perenbuurt staat 
deze ruime, uitgebouwde tussenwoning 
te koop! Het huis is goed onderhouden, 
voorzien van gladde plafonds, nette 
laminaatvloeren, diverse industriële 
tussendeuren, een goed onderhouden 
badkamer en moderne open keuken met 
groot eiland! Vanuit de keuken kijk je op 
de knusse overkapping met 
vlonderterras aan de voorzijde. De 
woonkamer is uitgebouwd aan de 
achterzijde. Deze uitbouw is ingericht als 
eetkamer en beschikt over een 
lichtstraat en deur richting de achtertuin, 
die is voorzien achterom en ruime 
berging. Op de eerste en tweede 
verdieping bevinden zich in totaal 4 
ruime, lichte slaapkamers, waarvan 1 
met inloopkast. 





Ook bevindt zich op de 2e verdieping 
een wasruimte en schotbergruimte. 




Omgeving: De woning is gelegen in een 
rustige, kindvriendelijke wijk aan de rand 
van Vleuten. Op steenworp afstand 
vinden we onder andere het 
Winkelcentrum Vleuterweide met leuke 
winkels en verschillende restaurants, 
speeltuintjes, scholen, kinderopvang, 
bushaltes, een bouwmarkt, tuincentrum, 
sport- faciliteiten en gezondheidscentra. 
Buiten de wijk bevindt zich prachtige 
natuur. Kasteel de Haar en de 
Loosdrechtse Plassen zijn op fietsafstand 
gelegen. Snelweg A12 ligt op maar een 
minuutje rijden. Vanaf deze snelweg 
bereik je al snel de A2, A27 en A28. 

 



BEGANE GROND




De voordeur bevindt zich onder de 
overkapping. Je komt binnen in de hal 

met daarin een inloopmat, nette 
laminaatvloer, meterkast en modern 
toilet met fonteintje. Via een fraaie 

industriële schuifdeur kom je aan in de 
woonkamer met open keuken, gelegen 

aan de voorzijde.



Woonkamer




 Via een fraaie industriële schuifdeur 
kom je aan in de woonkamer gelegen 
aan de voorzijde. Het huis heeft een 

ruime afgewerkte woonkamer met een 
glad plafond, een elektrische haard én 

een prachtige industriële schuifpui 
richting de eetkamer (die zich in de 

aanbouw bevindt). 










 De eetkamer is heerlijk licht, doordat 
deze is voorzien van een lichtstraat, 

twee hoge ramen en een glazen 
tuindeur. 








De open keuken is aan de voorzijde 
gelegen. Deze is mooi modern ingericht 

met een groot eiland met spoelbak, 
vaatwasser, magnetron, extra brede 

oven met daarboven een 6-pits 
gaskookplaat met RVS afzuigkap en een 

composiet werkblad. 



EERSTE VERDIEPING




Vanaf de overloop van de eerste 
verdieping bereik je drie slaapkamers 

en de badkamer.

De drie slaapkamers zijn mooi ruim en 
licht, voorzien van diverse ramen en 
ook voorzien van een laminaatvloer. 

Aan de voorzijde bevindt zich de master 
bedroom mét grote inloopkast. Je 
bereikt deze middels een handige 

schuifdeur. 







Badkamer




Je hebt de beschikking over een goed 
onderhouden badkamer, ingericht met 
een ligbad, douche, wastafelmeubel en 

zwevend toilet



TWEEDE VERDIEPING




Op de tweede verdieping bevindt zich 
een ruime T-vormige slaapkamer met 
puntplafond, twee dakramen en veel 

schotbergruimte. Vanuit deze 
slaapkamer bereik je de wasruimte, 
voorzien van cv-installatie (2012), 

wasmachine- en drogeraansluiting. 



BUITEN




De voortuin is gelegen op het oosten en 
voorzien van een gazon met boom, 

tuinpad en verhoogd vlonderterras aan 
huis met daarboven een overkapping 

van ca. 9 m². De onderhoudsvrije 
achtertuin is gelegen op het westen. In 
de achtertuin bevindt zich een terras 

met langs de rand een border en 
achterin een achterom en ruime berging 

van ca. 8 m². 



Situatie



Begane grond



1e Verdieping



2e Verdieping



Berging



Meetrapport



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Gas)kachels X

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Inloopkast slaapkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Lijst van zaken
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