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Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


361 m3




Woonoppervlakte:

102 m2




Perceeloppervlakte:


0 m2




Bouwjaar:

2006

Sfeervolle maisonnette met 4 kamers (3 
slaapkamers)
Modern en comfortabel wonen
Fraai gelegen aan het water
Heerlijk ruim balkon
Gezellige woonkamer en aparte leefkeuken
Voorziening aanwezig voor vloerverwarming
Volledig geïsoleerd en voorzien van 
energielabel A
Cv-ketel uit 2022 (huur € 30,- euro per maand), 
mechanische ventilatie uit 2021



Keurig afgewerkt

Deze heerlijk lichte maisonnette aan het 
water is verrassend ruim en comfortabel. 
De woning beschikt over drie woonlagen 
en doet niet onder voor een 
eengezinswoning. Met drie slaapkamers, 
een sfeervolle woonkamer, gezellige 
leefkeuken met eethoek en badkamer 
met aangenaam hoekbad, woon je hier 
bijzonder aantrekkelijk. Een zonnig 
balkon biedt een fijne plek om ook van 
het buitenleven te genieten. Door het 
uitstekende onderhoud is de woning 
zorgeloos te betrekken en kun je jaren 
vooruit. Een unieke kans voor iedereen 
die op zoek is naar een instapklare 
woning en zo comfortabel mogelijk wil 
wonen.









Omgeving:

De woning ligt prachtig aan het water in 
de groene en kindvriendelijke wijk 
Vleuterweide. Alle belangrijke 
voorzieningen bevinden zich in de buurt, 
zoals meerdere supermarkten, 
winkelcentrum van Vleuterweide met 
leuke terrassen en goede restaurantjes, 
het station in Vleuten, scholen en 
kinderopvang. Op vijf minuten fietsen 
ligt het fraaie Maximapark, waar je 
heerlijk kunt wandelen, fietsen, 
hardlopen en genieten van de natuur. 




     



Je betreedt de woning en via de trapopgang
bereik je de hal op de eerste verdieping. Hier vind
je de stijlvolle trap naar de bovenste verdiepingen
en het toilet met fonteintje. Deuren geven
toegang tot de leefkeuken en woonkamer. Bij
binnenkomst in de woonkamer voel je je direct
thuis. Vanuit de gezellige woonkamer met mooie
houten vloer, heb je toegang tot het balkon,
waardoor er een fijne verbinding is met het
buitenleven. De leefkeuken, gelegen aan de
voorzijde, is een comfortabele plek die ruimte
biedt aan een grote eethoek en waar een grote
hoeveelheid daglicht de ruimte binnen te dringt.
De leefkeuken en de hal zijn voorzien van een pvc
vloer. De keuken is ruim opgezet en uitgerust met
diverse inbouwapparatuur. Zo vind je hier een
inductiekookplaat (2021), vaatwasser (2020), een
magnetron en een oven (2021). Prachtig uitzicht
aan de waterkant met bomen en 's avonds is het
ook genieten van de mooie zonsondergang vanuit
de keuken of het Frans balkonnetje bij de
slaapkamer.





Via de trapopgang bereik je de overloop op de
tweede verdieping. Hier heb je toegang tot twee
ruime slaapkamers en de badkamer. Zowel aan de
voor- als achterzijde strekt de slaapkamer zich uit
over de gehele breedte van de woning. Het is
heerlijk licht in de kamers en er ligt een mooie,
nieuwe laminaatvloer uit 2022. Beide kamers
bieden plek aan een groot tweepersoonsbed en
kledingkast. De badkamer ligt tussen de
slaapkamers in en is op fraaie wijze betegeld. De
badkamer is uitgerust met een comfortabel bad
met ingebouwde douche, toilet en
wastafelmeubel.





De zolder is eerder dit jaar aangepakt 
door de huidige bewoners. Er is een 
vaste trap geplaatst en een dakraam 

zodat deze ruimte ook optimaal benut 
kan worden. Er is voldoende ruimte 

voor nog een slaapkamer of een 
werkplek. De wasmachine en droger 
aansluiting zijn ook te vinden op deze 
verdieping. In de inbouwkast is de Cv-

ketel en de mechanische ventilatie 
netjes weggewerkt. 



Het heerlijke, zonnige balkon is te 
bereiken via een deur in de 

woonkamer. Het balkon is lekker ruim 
en voorzien van stijlvolle vlonders. Je 
kunt hier fantastisch zitten en volop 

genieten van de zon en het 
buitenleven.


Het appartement beschikt ook over een 
separate berging, gelegen achter de 

woning op de begane grond.



Locatie

op de kaart



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



netto m2    

Gebruiksoppervlakte wonen 102,00

Overige inpandige ruimte 0,00

Gebouwgebonden buitenruimte 6,10

4,60

bruto inhoud m3

15

Getekend door:
Josephine Dekkers

Adres:

Postcode:

Paardenbloemsingel 51, Vleuten 

Bruto inhoud m3                                 
(wonen + overige)

361

3452 BT

Externe bergruimte

Meetrapport inhoud

Meetrapport oppervlakte

Inhoud bijgebouw



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 4 juli 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Vleuten
E
2472

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: paarden 51



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - Lampen/spotjes op zolder X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kledingkasten X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen 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

 - magnetron X

 - oven X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 - losse keuken- / servies kasten X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

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

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - Mechanische ventilatie X

 

Overig - Contracten

CV: Moet worden overgenomen

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


