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Kenmerken

& specificaties








Inhoud woning:

278 m3




Woonoppervlakte:


82 m2




Bouwjaar:

2018

Moderne open keuken met Siemens 
inbouwapparatuur
Comfortabele badkamer met inloopdouche en 
ligbad
Zonnig balkon gelegen op het westen
Twee slaapkamers
2 privé parkeerplaatsen  
Externe berging in het souterrain
Fraaie binnentuin met regelmatig onderhoud 
door professionele hovenier
Energielabel A / A+
Keuring onderhouden appartement 
Intergas HRE cv ketel 2018

VvE bijdrage € 174 p/m 




Zonnepanelen op gebouw t.b.v. 

verlichting algemene ruimtes



Heerlijk ruim en 
bijzonder licht 

Modern 3-kamer 
nieuwbouwappartement (2018) met 
twee slaapkamers en zonnig balkon, 
gelegen op een rustige locatie in de 
dorpskern van Vleuten.




Op de eerste verdieping van "Soeverijn” 
een recentelijk gebouwd 
appartementencomplex, is dit nette 
driekamerappartement te koop. Het 
appartement is heerlijk ruim en bijzonder 
licht door grote raampartijen. 



















De keurige afwerking met een fraaie 
PVC vloer, zeer complete open keuken 
en comfortabele badkamer, maken 
verhuizen een fluitje van een cent. 




Naast alle luxe binnenshuis beschik je 
over een zonnig balkon op het westen. 
Daarnaast beschikt het appartement 
over twee privé parkeerplaatsen en is er 
in het souterrain een berging aanwezig.   








Begane grond: 

Entree met bellentableau, 

videofooninstallatie en postbussen. 
Royale centrale welkomsthal met 

toegang tot de lift, fraaie vormgegeven 
open trappenhuis met toegang tot de 

verdiepingen en het souterrain.  













Indeling eerste verdieping:

Vanuit de hal zijn alle ruimtes bereikbaar, de open
keuken met ruime living en balkon, de twee
slaapkamers, separate toiletruimte, badkamer en
wasruimte met technische ruimte. De royale living
beschikt over vloerverwarming en heeft een
speelse indeling en biedt tevens toegang tot het
balkon en de eetkamer met open keuken. De
open keuken is bijzonder smaakvol en luxe en
ingericht diverse Siemens inbouwapparatuur zoals
een inductie kookplaat, vaatwasser, koelkast,
vriezer, combi oven, Novy afzuiging. In de luxe
badkamer vind je een ruime inloopdouche,
separaat ligbad, wastafelmeubel met spiegelkast.
Alle ramen en de balkondeur zijn voorzien van
horren, tevens zijn er screens aanwezig en een
elektrisch zonnescherm op het balkon. 



































Buiten:

Balkon gelegen op het zonnige westen met een
mooi uitzicht op diverse bomen aan de voorzijde.
Gemeenschappelijke binnentuin, zeer goed en
fraai onderhouden diverse groene borders met de
mooiste bloemen en planten. Deze mooie
binnentuin wordt op regelmatige basis
onderhouden door een professioneel
hoveniersbedrijf.



Locatie

op de kaart



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



netto m2    

Gebruiksoppervlakte wonen 81.90

Overige inpandige ruimte 0.00

Gebouwgebonden buitenruimte 7.39

5.19

bruto inhoud m3

18

Getekend door:

Josephine Dekkers

Adres:

Postcode:

Rijnweide 27, Vleuten

Bruto inhoud m3                                 

(wonen + overige)
278

3451VM

Externe bergruimte

Meetrapport inhoud

Meetrapport oppervlakte

Inhoud bijgebouw



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - (losse) horren/rolhorren 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

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Screens X

Zonwering buiten X

Zonnepanelen X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Lijst van zaken



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/


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/


Aantekeningen



Heb je 

interesse?

Meerndijk 7

3454 HM De Meern




030-6776000

info@beumer.nl

www.beumer.nl


