
Vrijstaande 
gezinswoning
Aan het Kloosterpark

DE MEERN
Tiberiusweg 17

Vraagprijs

€ 1.195.000,- k.k.

030-6776000 | info@beumer.nl

www.beumer.nl



Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


1029 m3




Woonoppervlakte:

243 m2




Perceeloppervlakte:


518 m2




Bouwjaar:

2007

Volledig geïsoleerd en voorzien van 
energiebesparingen (wtw afzuiging 2019, wtw 
douchepijp, HR++ glas)
Centraal stofzuigsysteem
Alarminstallatie aanwezig
Voorzien van elektrische screens en horren
Onderhoudsarme kozijnen (aluminium)
Verlichtingsplan aangelegd
Alle vertrekken voorzien van eigen CV 
thermostaat
Inpandige garage met bijkeuken
Tuinhuis voorzien van elektra



Royale woning met 
inpandige garage

Deze royale vrijstaande gezinswoning 
(243 m²) met zonnige tuin rondom is een 
regelrechte buitenkans. De comfortabele 
woning heeft dankzij de moderne en 
smaakvolle architectuur een eigenzinnig 
karakter. Woongenot is gegarandeerd 
met vier slaapkamers (mogelijkheid tot 
creëren van twee extra slaapkamers), 
twee badkamers, een royale 
woonkamer, riante keuken met 
eetkamer, werkkamer, aparte was- en 
strijkkamer, zolder met veel 
opbergruimte, inpandige garage met 
bijkeuken en waanzinnige tuin rondom. 
Ook in deze riante tuin, overwegend 
gelegen op het zuiden en het westen, 
zie je duidelijk de hand van een stijlvolle 
architect terug. Aan de voorkant heb je 
vanuit de woning vrij uitzicht over het 
aangrenzende Kloosterpark. De 

Tiberiusweg ligt dan ook in een zeer 
groene en kindvriendelijke wijk. Alle 
nodige voorzieningen bevinden zich op 
loop- of fietsafstand: de supermarkt, 
verschillende scholen, de kinderopvang, 
gezellige horeca en het openbaar 
vervoer. Binnen vijf minuten rijd je 
bovendien de dichtstbijzijnde uitvalsweg 
op. Je bent dan ook uitstekend 
verbonden met omliggende steden als 
Utrecht, Amsterdam en Den Haag. Een 
prachtige woning met veel wooncomfort 
op een ideale locatie! 




 




 




 



BEGANE GROND




Je betreedt de woning via een lange hal, 
waar je de meterkast vindt en toegang 

hebt tot een keurig toilet, de 
trapopgang naar boven, de bijkeuken, 

de keuken en de woonkamer. 



Woonkamer




De woonkamer is zeer ruimtelijk en 
dankzij plafondhoge raampartijen 

prachtig licht. Rondom een moderne 
haard is ruimte voor een grote zithoek. 

Via een schuifdeur heb je vanuit de 
woonkamer toegang tot de werkkamer.





Keuken




De moderne keuken is voorzien van 
een strak design met kookeiland, 

greeploze withoogglans frontjes en een 
donker keukenblad. De keuken is 

voorzien van hoogwaardige 
inbouwapparatuur zoals een oven, 
combimagnetron, koelkast, vriezer, 

vaatwasser, quooker en een 
keramische kookplaat met afzuigkap.










Bijkeuken




De bijkeuken beschikt over een 
praktisch werkblad en biedt deze 

toegang tot de inpandige garage met 
extra keukenblok met koud en warm 

water.



1E VERDIEPING




Drie slaapkamers, badkamer, een 
separaat toilet en de was- en 

strijkkamer.




De voornaamste slaapkamer beschikt 
over een inloopkast en een eigen 

badkamer.





Badkamers




 De badkamer bij de slaapkamer is 

voorzien van een inloopdouche, een 
comfortabel bubbelbad, een 

badkamermeubel met dubbele wastafel 
en een designradiator. De tweede 
badkamer is voorzien van een fijne 

douche en wastafel.





2E VERDIEPING




De zolderverdieping is net als de eerste 
verdieping voorzien van een nette 

laminaatvloer. Je vindt hier de 
elektrische ruimte en een zolderkamer. 

Je hebt hier dan ook een royale 
hoeveelheid bergruimte tot je 

beschikking. Dankzij een dubbel 
dakraam is deze zolderkamer mooi licht 

en ook uitstekend om te toveren tot 
extra slaapkamer of logeerkamer.



BUITEN



De vrijstaande woning is voorzien van een
waanzinnige tuin rondom. Het voornaamste deel
van de tuin is gelegen op het zuiden en het
westen. Je geniet hier dus de hele dag door van
de zon. De tuin is zeer smaakvol ingericht met een
groot terras en sierlijke beplanting met keurig
onderhouden grindpaden. Aan de achterkant van
de tuin vind je het tuinhuis, die voorzien is van
elektra. Door middel van een stijlvolle poort heb je
vanuit de prachtige voortuin direct toegang tot de
achtertuin. Ook deze voortuin is voorzien van
elegante en keurig onderhouden beplanting. 





Begane grond



1e Verdieping



2e Verdieping



Berging



Situatie



Meetrapport



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - Boven de eettafel X

 - Waskamer plafondlamp X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - kasten in de bijkeuken, waskamer en kleine 
badkamer

X

 - Zolderkamer hoekkast X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 - wasrek aan muur op waskamer X

 - De zitbank in de woonkamer X

 - de kabels naar de TV's in huiskamer, keuken 
en grote slaapkamer zijn B&O kabels en geen 
COAX kabels (kunnen er wel in!).

X

 

Woning - Keuken

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - handdoekenrekje keuken X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - kasten kleine badkamer X

 - handdoekenrekje kleine badkamer X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

(Klok)thermostaat X

Screens X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - centraal stofzuigersysteem + toebehoren X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

potten op het terras X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 - parasol X

 - granieten tuintafel (zonder stoelen) 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/


Heb je 

interesse?

Meerndijk 7

3454 HM De Meern




030-6776000

info@beumer.nl

www.beumer.nl


