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Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


458 m3




Woonoppervlakte:

138 m2




Perceeloppervlakte:


300 m2




Bouwjaar:

2002

Verwarming en warmwater geschiedt middels 
stadsverwarming;
Fraaie open haard, modern afgewerkt
Nieuwe badkamer en toilet begane grond
Zeer veel privacy en vrijheid in de woning en 
tuin
Nabij Leidsche Rijn centrum



Gelegen in de jonge 
wijk “De Tuinen” 

Onder fraaie architectuur gebouwde 
uitgebouwde hoekwoning (ca. 138 m² 
woonoppervlakte) voorzien van een 
oprit, een berging en een grote tuin 
rondom, gelegen in de jonge wijk "De 
Tuinen”, op een paar minuten afstand 
van Leidsche Rijn centrum. De woning 
kenmerkt zich door de bijna 40m² grote 
woonkamer met fraaie afwerking. De 
praktische indeling in woonkamer en 
woonkeuken (ca. 16 m²) de moderne 
badkamer, 4 slaapkamers, eigen 
parkeerplaats en riante zonnige tuin 
rondom de woning maken het geheel 
compleet. 













De woning bevindt zich in de rustige, 
kindvriendelijk buurt Parkwijk-Noord, 
vlakbij het Amaliapark, op loopafstand 
van Winkelcentrum en Station Leidsche 
Rijn. Alle wenselijke voorzieningen, zoals 
supermarkten, scholen, kinderopvang, 
gezondheidscentra en sportfaciliteiten 
zijn in de nabije omgeving aanwezig. 
Centrum Utrecht ligt op ca. 15 minuten 
fietsafstand. De A2 ligt op enkele 
minuten rijden. Over deze snelweg 
bereik je de A12 en grote steden, zoals 
Amsterdam en 's-Hertogenbosch.










Begane grond:

Entree, toiletruimte (2019) met hangend 
toilet en fontein, meterkast, garderobe, 

toegangsdeur tot de woonkamer. 



Lichte strak afgewerkte woonkamer met moderne
open haard en houtenvloer. De woonkamer is
gesitueerd aan de oostzijde van de woning, is
voorzien van een convectorput en een grote
glaspartij met openslaande deuren naar de tuin.
De complete woonkeuken (ca. 5.40x2.90) is
gesitueerd aan de westzijde van de woning,
uitgevoerd in een hoekopstelling met een
natuurstenen werkblad. De keuken is voorzien van
een keramische kookplaat (Bosch), vaatwasser
(Bosch), oven (Bosch), magnetron (Bosch) en een
koel-/vriescombinatie (Whirlpool). De
keukenruimte kent een fantastische lichtinval door
zijn grote glaspartij op het westen. Via de keuken
is tevens de riante tuin op het westen bereikbaar.
Een fijne tuin, leuk ingericht met diverse zitjes en
vijverpartij. Een tuin om volop van de privacy te
genieten.  







Eerste verdieping:

Ruime overloop, die toegang biedt tot drie
slaapkamers en een compleet moderne badkamer
(2013). Ouderslaapkamer met een oppervlakte van
circa 13m² gesitueerd aan de westzijde van de
woning voorzien van een raampartij welke uitkijkt
over de tuin en de straat. Aan de achterzijde van
de woning zijn een tweetal ruime slaapkamers
gesitueerd met afmetingen van ongeveer 10m² en
12m². De keurig onderhouden en zo goed als
nieuwe badkamer welke compleet is ingericht met
een douche, dubbele wastafel met meubel en
tweede toilet. Geen beslagen spiegel meer door
de spiegelverwarming en geheel betegelde
wanden met modern tegelwerk. 







Tweede verdieping:

Overloop met praktische bergruimte en
aansluitingen voor witgoed. Op de tweede
verdieping bevindt zich een vierde slaap/werk
kamer (ca. 13m²) voorzien van een tweetal Velux
dakramen. De gehele tweede verdieping is
voorzien van een lichte en neutrale laminaatvloer.



Tuin:

Deze woning heeft één van de grotere percelen
van de wijk! Het terras aan de achterzijde
(zuidoost ) is ca. 5.50 meter breed en 5.50 meter
diep. De voortuin (zuidwest ligging) loopt in de
breedte uit en is ca. 10.00 tot 13.00 breed en 6.50
meter diep. De ruime en verzorgde tuin is
voorzien van een gazon, sierbestrating, leilinden,
dakplatanen, een mooie groene erfafscheiding en
bloem-/plantenborders. De ruime vrijstaande
houten berging is voorzien van elektra. Verder
heeft de woning de beschikking over een carport
met parkeerplek voor eigen auto.





Locatie

op de kaart



Situatietekening



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping



Berging/ Carport



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

Weerschijnvlinder 4

Utrecht

3544DV

Begane grond 1e Verdieping 2e Verdieping Begane grond

67.2 49.6 20.14 0 0 0 136.94

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 9.65 0 0 9.65

Begane grond 1e Verdieping 2e Verdieping Begane grond

235 155 68 458

32 32
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Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Planken bij slaapkamerraam + stellingkasten 
op zolder en in schuur

X

 - Kledingkast in slaapkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - rolgordijnen X

 - Plisségordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

Zonwering buiten X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 - Vijver 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



Heb je 

interesse?

Meerndijk 7

3454 HM De Meern




030-6776000

info@beumer.nl

www.beumer.nl


