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Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


297 m3




Woonoppervlakte:

76 m2




Perceeloppervlakte:


87 m2




Bouwjaar:

2016

Woning voorzien van kunststof kozijnen
Woonkamer met dubbele openslaande deuren
Moderne open keuken
 2 ruime slaapkamers
Verwarming en warm water middels Cv-ketel 
(2016)
Volledig geïsoleerd en voorzien van 
energielabel A
Vliering: 11 m²
 Eigen parkeerplek en laadpaal voor elektrische 
auto



Keurig afgewerkt!

Deze prachtige, moderne tussenwoning 
met zonnige veranda, is instap klaar en 
bovendien zeer zuinig! Het huis heeft 
een unieke indeling: de moderne open 
keuken is gelegen aan de achterzijde, 
aan de voorzijde van de woonkamer 
bevindt zich een brede raampartij met 
dubbele openslaande deuren richting de 
verhoogde veranda. Deze is gelegen op 
het zuidoosten en ligt gedeeltelijk onder 
het dak van de woning. Boven vind je 
twee ruime slaapkamers, een nette 
badkamer, schotbergruimte en een 
opbergvliering op de tweede verdieping. 
Parkeren doe je op je eigen 
parkeerplaats voor de woning.











Omgeving:

De woning is rustig gelegen aan een 
doodlopende straat. Je bent zo de stad 
uit, maar geniet ook van vele 
voorzieningen, zoals supermarkten, 
scholen, bushaltes, gezondheidscentra 
en sportfaciliteiten. Het gezellige, 
historische hart van Utrecht ligt op 
slechts 20 minuten fietsafstand. Buiten 
de stad kun je heerlijk wandelen en 
fietsen in het Utrechtse landschap, 
bijvoorbeeld langs de Hollandsche IJssel 
of richting Kasteel de Haar. Over de 
nabijgelegen snelwegen A2 en A12 
bereik je eenvoudig steden zoals 
Amsterdam, Den Haag en Arnhem.




     



Hal met toegang tot de royale living met een goed
formaat en kent veel lichtinval door de glazen pui
aan de voorzijde. De volledige begane
grondverdieping is voorzien van een fraaie
tegelvloer inclusief vloerverwarming. Daarnaast is
er al een aansluiting en zachte plek in de vloer
voor een gashaard. Aan de achterzijde tref je de
luxe woonkeuken voorzien van diverse
inbouwapparatuur zoals een vaatwasser, koelkast,
vriezer, grote oven, 4-pits gaskookplaat,
afzuigkap, veel werk- en opslagruimte.

Aangrenzend tref je een hal met toegang naar de
toiletruimte en de separate berging met plaats
voor de CV combi ketel, mechanische ventilatie
unit en voldoende opslagcapaciteit.





Op de eerste verdieping tref je twee 
volwaardige slaapkamers en een keurig 

afgewerkte badkamer voorzien van 
tweede toilet, wastafel met meubel, 

douche, wasmachine- en 
drogeraansluitingen. Daarnaast beschikt 

de woning over een praktische en 
ruime bergvliering bereikbaar vanuit de 
tweede slaapkamer via een vaste trap. 
Ook is er extra bergruimte gecreëerd 

onder het knieschot voorzien van 
schuifdeuren





Het huis heeft een onderhoudsvrije 
voortuin/veranda op het zuidoosten 
waar je heerlijk kan genieten. Hier 
bevindt zich een fraaie veranda, 

voorzien van verhoogde vlondervloer 
en withouten hekwerk rondom. Aan 

huis zit je droog onder het puntdak van 
de woning. Naast de veranda staat een 

buitenberging.



Locatie

op de kaart



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



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

Houtrakkade 28

De Meern 

3454js

Begane grond 1e Verdieping Vliering

40.9 34.8 0 0 0 0 75.7

0 0 2.27 0 0 0 2.27

11.92 0 0 0 0 0 11.92

0 0 0 0 0 0 0

Begane grond 1e Verdieping Vliering

153 130 14 297

0
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 28 april 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Vleuten
F
7280

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Houtrakkade 28



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - Hue lampen m.u.v. lichtstrip keuken, incl hue 
schakelaars

X

 - Buitenverlichting + Lichtstrip keuken X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kledingkast slaapkamer en alle planken 
(boven bed, onder trap naar zolder, in 
voorraadruimte, in fietsenberging)

X

 - Woonkamer-vakkenkast X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - Trap naar vliering X

 - Hal: schoenenkast, kapstok en ronde spiegel X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Keukenaccessoires, te weten

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - Handdoekrekje X

 - Ingebouwde prullenbak 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

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - Handdoekrek (behalve handdoek 
hertenkoppen rechts van wastafel)

X

 - Badkamerkast (omzet wasmachine) + 
wasmachine (AEG L8FB86ES van 11/2018)

X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Oplaadpunt elektrische auto X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Plantenbakken (voor verandahek, aan 
schutting, naast voordeur etc)

X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) 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/


Vertrouwd bij jou 
om de hoek

Beumer is al 42 jaar jouw vertrouwde makelaar in Utrecht, Maarssen, Wijk bij 
Duurstede, Vleuten–De Meern en Leidsche Rijn. Met een gespecialiseerde 

vestiging in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn kunnen we onze klanten hier nóg 
beter bedienen. Onze ervaren makelaars en binnendienst medewerkers hebben 
ruime kennis van de verschillende wijken en buurten en staan voor je klaar met 

bewezen woondiensten en vrijblijvend woonadvies. We zijn gecertificeerd volgens 
de laatste vereisten van het NVM en werken ieder jaar hard om gecertificeerd te 

blijven.
 

De Beumer missie is helder: jouw woondromen verwezenlijken door een unieke 
combinatie van actuele vakkennis, vernieuwende dienstverlening en betrokken 
hulpvaardigheid. Ben je op zoek naar een ervaren fullservice makelaar die jou 

volledig ontzorgt op jouw woondossier in Vleuten-De Meern of Leidsche Rijn? Dan 
zijn wij jouw woonspecialist.

Beumer
Meerndijk 7
3454 HM De Meern
030-6776000

Hypotheekshop
Meerndijk 7
3454 HM De Meern
030-6775800



Aantekeningen



Aantekeningen



Heb je 

interesse?

Meerndijk 7

3454 HM De Meern




030-6776000

info@beumer.nl

www.beumer.nl


