
Tussenwoning

met een fijne, lichte living!

DE MEERN
Ubachsberg 29

Vraagprijs

€ 395.000,- k.k.

030-6776000 | info@beumer.nl

www.beumer.nl



Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


271 m3




Woonoppervlakte:

82 m2




Perceeloppervlakte:


118 m2




Bouwjaar:

1999

Drie slaapkamers
Prachtige vloer van Amerikaans eiken op de 
b.g.
Energielabel A
Intergas cv-installatie uit 2000, jaarlijks 
onderhouden
Dak vernieuwd in juni 2022
Buitenschilderwerk vernieuwd in juni 2022



Aan de zuidzijde van 
De Meern

Deze tussenwoning, gesitueerd aan de 
zuidzijde van De Meern, is met een fijne, 
lichte living, open keuken en drie goede 
slaapkamers de perfecte woning voor 
jou! De woning verkeert in nette staat en 
is afgewerkt met een mooie Amerikaans 
eikenhouten vloer op de begane grond, 
die zorgt voor veel karakter. Licht 
geschilderde wanden en grote 
raampartijen geven een lichte en open 
uitstraling. Je beschikt over een diepe 
achtertuin op het westen, waar je 's 
zomers tot laat op de avond van de zon 
kunt genieten. 















De Ubachsberg is gelegen in een groene 
en waterrijke woonwijk aan de zuidzijde 
van De Meern, op korte afstand van alle 
voorzieningen. Winkels, sportfaciliteiten 
en het  Veldhuizerpark zijn op 
loopafstand. Het Maximapark lig op nog 
geen 2 km van de woning. 




Op korte fietsafstand vind je 
winkelcentrum Vleuterweide en 
Leidsche Rijn Centrum, kinderopvang, 
basis- en middelbare scholen en 
verschillende NS-stations. De binnenstad 
van Utrecht is eveneens op fietsafstand, 
en via de A12 en A2 heb je snel toegang 
tot omliggende steden.



Begane grond: 

Je betreedt de woning via de hal met meterkast,
garderobe, nette toiletruimte en trapopgang naar
de eerste verdieping. Vervolgens bereik je de
living, die net als keuken en hal is uitgerust met
een prachtige vloer van Amerikaans eikenhout.
Grote raampartijen aan voor- en achterzijde
zorgen voor veel invallend daglicht. Daarnaast is
de living afgewerkt met een convectorput met
verwarming, een grote trapkast en
ventilatieroosters voor veel frisse lucht. Een
openslaande deur geeft toegang tot de tuin. 





Aan de voorzijde bevindt zich de open keuken met
zicht op de voortuin. Je vindt hier een eenvoudig
keukenblok met kunststoffen werkblad,
voldoende kastruime en genoeg plek voor
vrijstaande apparatuur. 



Eerste verdieping:

De overloop biedt plaats aan een grote
inbouwkast (met de mogelijkheid tot aansluitingen
voor witgoedapparatuur), en geeft toegang tot
drie goede slaapkamers. Alle vertrekken zijn
voorzien van een lichte laminaatvloer, grote
raampartij met openslaand venster en
ventilatierooster, strak afgewerkte wanden en
een bovenlicht. De badkamer is volledig betegeld
en voorzien van een raampartij, designradiator en
mechanische ventilatie. Je vindt er een toilet,
hand- en stortdouche en badkamermeubel met
lades, kast, wastafel en spiegel met verlichting.
Naast de ingang vind je een nis met
witgoedaansluitingen.





Buiten:

De voortuin op het oosten is prettig ruim en al
vroeg in de ochtend lekker zonnig, zodat je hier
heerlijk je eerste kopje koffie van de dag kunt
drinken. Groene beplanting zorgt voor veel
privacy. Vanaf de middag is er in de achtertuin op
het westen volop zon. Hier is ruimte voor
verschillende zitjes en op het gazon kan lekker
worden gespeeld. Middels een uitvalscherm aan
de gevel kun je zorgen voor wat schaduw.
Achterin bevindt zich een ruime berging,
gemakkelijk bereikbaar via de achterom. 



Locatie

op de kaart



Situatietekening



Begane grond 



Verdieping



Berging 



Kadastrale kaart



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

Ubachsberg 29

De Meern

3453PV

Begane grond 1e Verdieping Begane grond

40.95 40.95 0 0 0 0 81.9

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 6.92 0 0 0 6.92

Begane grond 1e Verdieping Begane grond

145.00 126.00 271

22.00 22

Ubachsberg 29
De Meern
3453PV

Begane grond 1e Verdieping Begane grond

40.95 40.95 0 0 0 0 81.9

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 6.92 0 0 0 6.92

Begane grond 1e Verdieping Begane grond

145.00 126.00 271

22.00 22



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Rookmelders X

Zonwering buiten X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat 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/


Heb je 

interesse?

Meerndijk 7

3454 HM De Meern




030-6776000

info@beumer.nl

www.beumer.nl


