
Fraai afgewerkte

tussenwoning
In de wijk 'Langerak'

UTRECHT
Tweede Oosterparklaan 248

Vraagprijs

€ 539.500,- k.k. 

030-6776000 | info@beumer.nl

www.beumer.nl



Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


417 m3




Woonoppervlakte:

126 m2




Perceeloppervlakte:


135 m2




Bouwjaar:

2000

Tussenwoning/gezinswoning
Drie grote slaapkamers
Keuken vernieuwd in 2020
Badkamer vernieuwd in 2022
Vloerverwarming op de begane grond
Voortuin op het zuiden
Onderhoudsarme, fijne achtertuin met 
overkapping
Verwarming en warm water middels 
stadsverwarming
Voorzien van energielabel A
Voorkeur oplevering: september 2022 



Heerlijk lichte 
eengezinswoning

Wie zoekt naar een ruime en fraai 
afgewerkte woning, doet er goed aan 
een bezichtiging te plannen aan de 
Tweede Oosterparklaan! Deze 
tussenwoning is heerlijk licht en beslaat 
drie woonlagen en met de drie grote 
slaapkamers heb je heerlijk de ruimte. 
De woning is voorzien van 
plavuizenvloeren met vloerverwarming 
op de begane grond, een nieuwe keuken 
(2020) en nog nieuwere badkamer 
(2022). Extra's als een grote schuifpui 
naar de achtertuin, dubbele openslaande 
deuren naar de voortuin, mechanische 
ventilatie en verlichting in de traptreden 
dragen bij aan sfeer en comfort. Je 
beschikt over een ruime voortuin op het 
zuiden, evenals een zonnige en 
onderhoudsarme achtertuin met 
overkapping op het noorden. 


Je woont in de rustige en 
kindvriendelijke wijk Parkwijk, op 
wandelafstand van voorzieningen als 
een winkelcentrum, kinderopvang, 
scholen, parken, sportvoorzieningen en 
openbaar vervoer. Op ca. 20 minuten 
fietsen vind je de bruisende binnenstad 
van Utrecht. De A2 is in enkele minuten 
bereikbaar, zodat je snel toegang hebt 
tot steden als Amsterdam, Arnhem, Den 
Bosch en Hilversum.



WOONKAMER




 De ruime woonkamer is gesitueerd aan 
de achterzijde en biedt zodoende veel 

privacy, een schuifpui geeft toegang tot 
de tuin en laat veel daglicht binnen. De 

living is uitgerust met een 
plavuizenvloer met vloerverwarming, 

wat zorgt voor veel comfort.





KEUKEN



Aan de voorzijde tref je de open eetkeuken. Deze
biedt alle ruimte voor een grote eettafel en geeft
via dubbele openslaande deuren toegang tot de
voortuin. Het zwarte L-vormig keukenmeubel is
uitgerust met een kunststoffen werkblad en
inbouwapparatuur als een inductiekookplaat met
geïntegreerde afzuigkap, vaatwasser, combi-oven,
koelkast. 



1E VERDIEPING




Hier vind je twee riante slaapkamers, 
elk met een laminaatvloer, radiator, 
grote raampartijen met openslaand 

venster en strak afgewerkte wanden.



BADKAMER




De badkamer is voorzien van een 
watervaste laminaatvloer en strak 
betegelde wanden. Je vindt er een 

wandcloset, luxe douchecabine met 
hand- en regendouche en 

massagestralen en een 
badkamermeubel met kastruimte, 

wastafel en spiegelkast.



2E VERDIEPING




De zolderkamer is opvallend ruim en 
beslaat vrijwel de gehele etage. Ook 
hier ligt een lichte laminaatvloer, een 

grote raampartij enerzijds en 
dakvenster anderzijds zorgen voor veel 
invallend daglicht en door een radiator 

is het vertrek lekker warm. 
Aangrenzend vind je een berging met 
witgoedaansluitingen en veel ruimte 

voor opslag. 



















BUITEN




De voortuin op het zuiden is gezellig beplant en
maakt dat voorbijgangers op afstand passeren,
zodat je veel privacy geniet. De achtertuin ligt op
het noorden en is voorzien van sierbestrating en
kunstgras, zodat weinig onderhoud nodig is. Hier is
alle ruimte voor verschillende zitjes en terrassen,
al dan niet onder de overkapping over de
volledige breedte. Achterin bevindt zich een
berging met ruimte voor meerdere fietsen,
gemakkelijk bereikbaar via de achterom. 





Begane grond



1e Verdieping



2e Verdieping



Berging



Situatie



Meetrapport



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

 - Tuinverlichting X

 - Schuur/berging X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kasten grote slaapkamer X

 - Kast kleine slaapkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat 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

 - vlaggenmast(houder) X

 - Kunstgras X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Lijst van zaken



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



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


