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Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


982 m3




Woonoppervlakte:

237 m2




Perceeloppervlakte:


816 m2




Bouwjaar:

1971

Drie slaapkamers, twee badkamers, waarvan 
de master bedroom met badkamer en suite
Ruime garage aan eigen afgesloten oprit
Grote overkapping met berging
Royale tuin rondom de bungalow
Asbest aanwezig in de woning zover bekend in 
het dak en de convectorputten 
Woning voorzien van kunststof kozijnen (2019)
Woning voorzien van nieuwe badkamers 
(2020)
Oplevering in overleg

In deze Artist Impressions is te zien wat er
gebeurt met de woning als de gevels wit
worden gestuct



Mooiste lanen van 
De Meern

Deze ruime vrijstaande bungalow straalt 
vooral rust, privacy en comfort uit. De 
bungalow is gelegen aan één van de 
mooiste lanen van De Meern, op een 
perceel van maar liefst 816 m². Die 
privacy ervaart u hier mede door de 
royale tuin eromheen. Met drie riante 
slaapkamers, twee badkamers en een 
groot kantoor is het mogelijk om werk 
en comfort te combineren. 























De Meern heeft goede voorzieningen; 
speeltuinen, scholen, sportvelden, 
supermarkten, het stadscentrum, diverse 
parken, waaronder het Máximapark en 
recreatieplas Strijkviertel. De 
uitvalswegen zijn tevens snel bereikbaar, 
waardoor een dagje naar het centrum 
van Utrecht al snel op de planning staat.



Begane grond: 

Door de voordeur betreedt u de ruime hal, met
een warme houten vloer, inbouwspots en
behangen wanden. U treft hier een volledig
betegelde toiletruimte met luxe wandcloset en
fontein, handige kasten verwerkt achter
schuifdeuren en verkrijgt toegang tot de keuken,
woonkamer, badkamer en twee slaapkamers. De
royale woonkamer doet sfeervol aan, is voorzien
van strakke wanden en een open haard. Door de
vele raampartijen en deuren krijgt u een rijke
lichtinval. Er is voldoende ruimte om meerdere
knusse hoekjes te creëren en om een grote
eethoek te plaatsen. Via de eetruimte bereikt u de
riante keuken. Het lichtgrijze keukenmeubel is
opgesteld in een hoek en heeft een groot eiland.
U vindt hier hoogwaardige inbouwapparatuur;
inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging,
oven, combimagnetron, vaatwasser en Quooker.
Ook hier treft u de warme houten vloer en
inbouwspots.



























De linkerslaapkamer is licht en ruim, is voorzien
van een groot raam, een deur naar de tuin, een
kastenwand, strakke wanden en een nette
laminaatvloer. De rechterslaapkamer is tevens
licht en ruim en voorzien van twee grote ramen,
radiator, open kastruimte, strakke wanden en een
nette laminaatvloer.








De badkamer is volledig betegeld en 
kwalitatief afgewerkt met licht- en 
donkergrijze tinten. U vindt er een 

ligbad, douchecabine met regen- en 
handdouche, wastafelmeubel, 

spiegelkast, urinoir, openslaand raampje 
en inbouwspots.



De master bedroom bevindt zich aan de 
achterkant van de bungalow en is 

voorzien van een nette laminaatvloer, 
grote raampartij, radiator, inbouwspots, 

een deur naar de tuin, behangen 
wanden en een badkamer en suite. De 
badkamer heeft eenzelfde kwalitatieve 
afwerking als de eerste badkamer. U 
vindt hier een douche met regen- en 

handdouche, wastafelmeubel met 
dubbele spoelbak, designradiator en 

wandcloset.

























Via de centrale hal bereikt u een tweede hal,
vanwaar u toegang krijgt tot de kantoorruimte,
trapafgang naar de kelderruimte en de derde
slaapkamer met badkamer en suite. Hier vindt u
ook een buitendeur die uitloopt onder de carport.

De trapafgang brengt u naar een ruime kelder,
met elektriciteit en voldoende bergruimte.

De royale kantoorruimte heeft een rijke lichtinval
door de riante raampartij, eenzelfde warme
houten vloer, behangen wanden, houten balken,
open haard en een tweetal deuren naar de tuin.



Buiten:

De royale tuin wordt afgesloten met een dubbel
openslaand metalen hek. De lange oprit bestaat
uit grijs split en biedt voldoende ruimte voor
meerdere auto’s. Erg handig tijdens een feestelijke
samenkomst. Aan het eind treft u de carport en
aangrenzende garage. Linksom de woning
betreedt u het mooie gazon, wat leidt naar de
achterkant van de woning. Er is voldoende ruimte
voor meerdere zitplekjes in de zon of schaduw. De
achtertuin is voorzien van een groot terras, riante
overkapping en een berging. Via de achtertuin
bereikt u tevens de garage; deze biedt ruimte aan
één auto en is voorzien van een wastafel en
voldoende bergruimte. De witgoedaansluitingen
zijn hier gesitueerd.







Locatie

op de kaart



Situatietekening



Plattegrond 



Plattegrond



Kadastrale kaart



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

Marelaan 61

De Meern 

3454 GB

Begane grond 1e Verdieping

211.6 25.5 0 0 0 0 237.1

34.65 0 0 0 0 0 34.65

17.07 0 0 0 0 0 17.07

10.92 0 0 0 0 0 10.92

Begane grond 1e Verdieping

873 109 0 0 0 0 982

0 0 0 0 0 0 0
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Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - magnetron X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

(Klok)thermostaat X

Screens X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - geiser X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting 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

 - (sier)hek X

 

Lijst van zaken



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/


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/


Heb je 

interesse?

Meerndijk 7

3454 HM De Meern




030-6776000

info@beumer.nl

www.beumer.nl


