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Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


499 m3




Woonoppervlakte:

137 m2




Perceeloppervlakte:


160 m2




Bouwjaar:

2001

Ruime splitlevelwoning, gelegen aan het water
Hoogwaardige afwerking
Riante woonkamer
Ruime keuken, van alle gemakken voorzien
Badkamer met ligbad en separate douche 
(2022)
Drie slaapkamers, waarvan de 
ouderslaapkamer met aangrenzende 
kantoorruimte en inloopkast
Ruime voortuin op het westen en achterterras 
op het oosten
Vloerverwarming

15 zonnepanelen

Energielabel A

Nabijgelegen voorzieningen

Natuurrijke locatie



Splitlevelwoning

Ruimtelijk wonen aan het water, 
omgeven door luxe en comfort? Dat is 
wat deze splitlevelwoning je biedt. Deze 
woning is voorzien van een riante 
woonkamer, ruime, moderne keuken 
met Amerikaanse koelkast en drie ruime 
slaapkamers, waarvan de 
ouderslaapkamer met een aangrenzende 
kantoorruimte en inloopkast. Tel daar de 
ruime voortuin, achterliggend terras, 15 
zonnepanelen en de hoogwaardige 
afwerking bij op en je treft een heerlijke 
woning voor een comfortabel leven.

















Deze woning is gelegen in een 
kindvriendelijke buurt, op korte afstand 
van diverse voorzieningen. Je vindt er 
supermarkten, winkels, 
horecagelegenheden en een 
gezondheidscentrum. Ook kinderopvang 
en diverse scholen zijn kortbij gelegen; 
evenals de Haarrijnseplas en het 
Maximapark, voor de natuurliefhebber. 
Het openbaar vervoer is goed geregeld 
en via de uitvalswegen rijd je zo naar het 
bruisende centrum van Utrecht.





Je betreedt de woning in de ruime hal. In de hal
vind je een inbouwgarderobe, een meterkast,
nette toiletruimte (2022) en de trapopgang. Er is
tevens een doorgang naar de keuken aanwezig en
een deur naar de bijkeuken. Eén van de leuke
kenmerken van een splitlevelwoning is het
verspringende vloerniveau. Met twee traptreden
bereik je de woonkamer vanuit de hal en de
keuken. De riante woonkamer wordt ruimtelijker
door de plafondhoge raampartijen en de grote
schuifpui naar het aangrenzende terras; deze
geven de woonkamer een rijkelijke lichtinval. De
hoogwaardige afwerking van de gehele woning
komt duidelijk naar voren; de nette laminaatvloer
met vloerverwarming, strak gestuukte, lichte
wanden en slimme aanpassingen, als
inbouwspots, -kasten en verzonken nisjes, zorgen
voor een hoog comfortgehalte. 



























De ruime, moderne keuken is van alle gemakken
voorzien; een 5-pits gaskookplaat, afzuigkap,
oven, combi-oven, warmhoudlade, Amerikaanse
koelkast, dubbele spoelbak, Quooker en
vaatwasser. Het lichte composiet werkblad op het
donkere keukenmeubel geeft een chique
uitstraling. De bijkeuken is ruim en voorzien van
een licht werkblad met voldoende opbergruimte in
de lades en kasten. Je treft er ook een extra koel-
vriescombinatie.



















Eerste verdieping:

Via de ruime overloop krijg je toegang tot drie
slaapkamers, een wasruimte en de badkamer. De
ruime ouderslaapkamer bevindt zich aan de
achterzijde van de woning en heeft een
aangrenzende kantoorruimte; beiden krijgen veel
daglicht binnen door de grote raampartijen. Ook
hier wordt de schitterende afwerking goed
zichtbaar; strak gestuukte wanden, nette
laminaatvloer en gladde radiatoren. Je vindt er
tevens een ruime inloopkast met make-uptafel,
netjes weggewerkt achter grote
spiegelschuifdeuren. De twee ruime slaapkamers,
aan de voorzijde, zijn tevens voorzien van grote
raampartijen, strak gestuukte wanden en een
radiator.







Buiten:

De ruime voortuin is gelegen op het westen en
netjes aangelegd met grote tegels en hoge
beplante plantenbakken. De tuin biedt voldoende
privacy en nodigt uit tot het creëren van een of
meerdere zitplekjes. Er is tevens een ruime
berging aanwezig, met voldoende opbergruimte
en je krijgt ook toegang tot de bijkeuken vanaf de
voortuin. Aan de achterzijde tref je een ruim
terras, bestaande uit vlonders. Het terras is
gelegen op het oosten, grenst aan het water en is
voorzien van een handige bergkast. Met een
koele bries over het water is het hier heerlijk
vertoeven op warme dagen.





Locatie

op de kaart



Situatietekening



Begane grond 



Verdieping



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

Catharinaplaatjes 22
De Meern 
3453 SK

Begane grond 1e Verdieping

0

0

71.2 65.65 0 0 0 136.85

6.1 0 0 0 0 0 6.1

24.9 0 00

0

0 0 24.9

0 0 0 0 0

Begane grond 1e Verdieping

292 207 0 0 0 0 499

0 0 0 0 0 0 0



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Garderobekast, inloopkast, bureau
+kastwand slaapkamer

X

 - Wandkasten woonkamer + keuken X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - Amerikaanse koelkast X

 - Warmhoudlade X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - fontein X

 

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Zonnepanelen X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging 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/


Heb je 

interesse?

Meerndijk 7

3454 HM De Meern




030-6776000

info@beumer.nl

www.beumer.nl


