
Verrassende 
tussenwoning
in geliefde wijk Nyevelt 

DE MEERN
Ten Veldestraat 20

Vraagprijs

€ 390.000,- k.k.

030-6776000 | info@beumer.nl

www.beumer.nl



Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


338 m3




Woonoppervlakte:

92 m2




Perceeloppervlakte:


137 m2




Bouwjaar:

1965

Nette goed onderhouden woning 
Woning is deels voorzien van nieuwe kunststof 
kozijnen
Verwarming en warm water door middel van 
c.v.-combi-ketel (Nefit 2017)
Verkoper behoudt zich te allen tijde 
nadrukkelijk het recht van gunning voor
Energielabel "C"
Rustige locatie nabij vele voorzieningen
Oplevering in overleg



Lichte woonkamer

Gelegen in de geliefde en 
kindvriendelijke wijk Nyevelt in De 
Meern, is deze zeer verrassende 
tussenwoning beschikbaar gekomen. De 
woning heeft in totaal de beschikking 
over 4 slaapkamers, een rustige ligging. 
Recent is de woning voorzien van deels 
nieuwe kozijnen en is onder andere de 
badkamer vernieuwd. 




De woning is gelegen op een rustige 
locatie nabij de dorpskern van De Meern 
met scholen, winkels en supermarkt op 
loopafstand. Aan de voorzijde is 
voldoende parkeergelegenheid. In het 
winkelcentrum "Mereveldplein", gelegen 
op loopafstand, kun je terecht voor alle 
dagelijkse boodschappen. Daarnaast zijn 
ook Vleuterweide en Leidsche Rijn 
centrum op fietsafstand gelegen. Voor 

een lange wandeling kun je terecht in 
het Kloosterpark maar ook in het 
Maximapark. In het Maximapark zijn vele 
sport- en ontspanningsmogelijkheden, 
zoals de Haarrijnse Plas en je kunt er 
terecht bij verschillende 
sportverenigingen waaronder voetbal en 
hockey. Binnen enkele autominuten rij je 
op diverse snelwegen waaronder de A2 
en de A12.





Begane grond: entree, hal, meterkast, toilet,
trapkast, trapopgang naar eerste verdieping, lichte
woonkamer met nette vloer en wandafwerking.
Vanuit de woonkamer is een doorbraak gemaakt
naar de keuken, waardoor deze een geheel vormt
met de kamer. 







De keuken is in een L-vorm geplaatst. 

De keuken is modern en in lichte 
kleurstelling en beschikt over diverse 
inbouwapparatuur, waaronder een 

vaatwasser, koel-vriescombinatie, oven 
en inductie kookplaat. Via de keuken is 
een praktische bijkeuken bereikbaar, 

waar de opstelling van de wasmachine 
aanwezig is.  De tuin is bereikbaar via de 

bijkeuken of via de dubbele deuren in 
de woonkamer. 

































Eerste verdieping: overloop, twee slaapkamers
aan de achterzijde waarvan de grootste met
ingebouwde kasten, moderne badkamer met
ruime doucheruimte en wastafelmeubel. De
badkamer is in 2019 voorzien van nieuw
tegelwerk en heeft een regendouche gekregen en
een modern wastafelmeubel. 







Tweede verdieping: Door middel van de vaste trap
is de ruime zolderkamer bereikbaar. In het
verleden is deze woning voorzien van een
nokverhoging aan de achterzijde, waardoor de
zolderverdieping praktisch is en hierdoor een
prettige slaapkamer aanwezig is met grote
dakkapel. In de knieschotten is voldoende ruimte
aanwezig en in een vaste kast is de cv-installatie
geplaatst. 



















Tuin: De tuin is op het oosten gelegen, heeft een
achterom en vrijstaande stenen schuur achterin de
tuin. De tuin biedt tot in de avond de zon in de
tuin en is ongeveer 11 meter diep. 





Locatie

op de kaart



Situatietekening 



Begane grond 



Eerste verdieping 



Tweede verdieping 



Berging 



netto m2    

Gebruiksoppervlakte wonen 92.33

Overige inpandige ruimte 0.00

Gebouwgebonden buitenruimte 1.90

6.98

bruto inhoud m3

20

Getekend door:

Josephine Dekkers

Adres:

Postcode:

Ten Veldestraat 20, De Meern 

Bruto inhoud m3                                 

(wonen + overige)
338

3454 EL

Externe bergruimte

Meetrapport inhoud

Meetrapport oppervlakte

Inhoud bijgebouw



Kadastrale kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Gas)kachels X

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Livingroom shelves above the tv X

 - Floating bookshelf X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - Kitchen shelves 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

 - koffiezetapparaat X

 

Keukenaccessoires, te weten

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - Kitchen wall hanger X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - hand towel holder X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - Mirror cabinet X

 - hand towel holder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging 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/


Aantekeningen



Heb je 

interesse?

Meerndijk 7

3454 HM De Meern




030-6776000

info@beumer.nl

www.beumer.nl


