
Ruime 
eengezinswoning 

gelegen aan het water!

UTRECHT
Paul Cezannehof 11

Vraagprijs 

€ 595.000,- k.k.

030-6776000 | info@beumer.nl

www.beumer.nl



Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


501 m3




Woonoppervlakte:

145 m2




Perceeloppervlakte:


127 m2




Bouwjaar:

2009

Ruime eengezinswoning gelegen aan het 
water
Terras met steiger gelegen op het zuidwesten
Vier ruime slaapkamers
Badkamer met ligbad en separate douche
Eigen parkeerplaats in voortuin
Volledig geïsoleerde woning
Warm water en verwarming middels 
stadsverwarming
Nabij diverse voorzieningen
Kosten mandelig terrein € 15,- per maand



Jouw eigen bootje?

Wonen aan het water? Het kan in deze 
ruime eengezinswoning met vier 
slaapkamers, badkamer met ligbad, 
voortuin met parkeerplaats voor één 
auto en een achterterras op het zonnige 
zuidwesten. Een eigen bootje aan de 
aanlegsteiger blijft niet langer een wens, 
maar wordt hier werkelijkheid!



























De woning is gelegen in een rustige en 
kindvriendelijke buurt, op korte afstand 
van een supermarkt, kinderopvang, 
scholen, sportfaciliteiten, restaurants en 
het Maximapark. Het openbaar vervoer 
is goed geregeld en met de fiets ben je 
met 15 minuten in het bruisende 
centrum van Utrecht.




  







 Je krijgt toegang tot de riante, open 

woonkeuken met aangrenzende 
woonkamer. De keuken is gesitueerd 
aan de voorzijde van de woning. De 

keuken is uitgerust met een extra grote 
inductiekookplaat, Quooker, afzuigkap, 

oven, koel-/vriescombinatie en 
vaatwasser. Alle inbouwapparatuur is 
van Siemens. Tevens kan je hier een 
grote eettafel plaatsen waar je lekker 
met z'n allen kunt eten en borrelen.







De woonkamer aan de achterzijde heeft 
een nette afwerking; wat je ziet aan het 
strakke stucwerk en nette vloer. Door 
de grote raampartij en de openslaande 
deuren krijg je goed zicht op het terras, 
gelegen aan het water. Door de hoge 

raampartij krijg je een prettige lichtinval. 
Via de hal, tussen keuken en 

woonkamer in, bereik je de nette 
toiletruimte en de trapopgang.





Buiten:

De ruime voortuin is netjes aangelegd en voorzien
van een eigen parkeerplaats en een berging.

Aan de achterzijde tref je een ruim terras,
bestaande uit grote terrastegels en houten
vlonderdelen. Een trap omlaag brengt je aan de
waterkant, alwaar je een eigen aanlegsteiger
hebt. Zo kun je met gemak in jouw eigen bootje
stappen en het Maximápark in varen! Op het
terras kan je heerlijk lang genieten van de zon
door de ligging op het zuidwesten.



Eerste verdieping:

Ruime overloop met toegang tot drie slaapkamers,
de badkamer en de separate wasruimte. De
ouderslaapkamer is ruim en licht door de
plafondhoge raampartijen. De slaapkamer is
voorzien van grote inbouwkasten met
schuifdeuren en gelegen aan de voorzijde van de
woning en beslaat de hele breedte. De
slaapkamers aan de achterzijde kijken uit over het
water. Door de grote raampartijen hebben de
kamers een prettige lichtinval. De volledig
betegelde badkamer is netjes aangelegd en
voorzien van een ligbad, separate douche,
wastafelmeubel, hangkast, designradiator en
wandcloset. De overloop en de slaapkamers zijn
voorzien van een nette laminaatvloer.























Tweede verdieping:

Op de voorzolder tref je een handige kastenwand
en bergruimte achter de knieschotten. Door het
ruime oppervlak kan je hier een leuke speelruimte
maken voor de kinderen. Je bereikt via de
voorzolder een ruime vierde slaapkamer voorzien
van grote raampartijen, een nette laminaatvloer
en grote, op maat gemaakte, inbouwkasten.





Locatie

op de kaart



Situatietekening



Begane grond 



Eerste verdieping



Tweede verdieping



Berging



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

Paul Cézannehof 11
Utrecht 
3544KC

Begane grond 1e Verdieping 2e Verdieping Begane grond

57.94 50.02 37.28 0 0 0 145.24

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4.24 0 0 4.24

Begane grond 1e Verdieping 2e Verdieping Begane grond

218 166 117 501

10 10



Kadastrale kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - -	Alle kasten in de woning blijven achter X

 - -	Stapelbedden beide kamers X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) 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

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Screens X

Zonwering buiten X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 

Lijst van zaken



Aantekeningen



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


