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Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


658 m3




Woonoppervlakte:

167 m2




Perceeloppervlakte:


360 m2




Bouwjaar:

2008

Royale twee-onder-een-kap met garage
Uitgebouwde woonkamer met erker
Badkamer met ligbad
Riante achtertuin
Fraai gelegen aan een parkje met 
speelvoorzieningen
Alle belangrijke voorzieningen in de buurt
Centrum van Utrecht op een kwartier 
fietsafstand
Oplevering vanaf 1 januari 2023



Ruime woonkamer 

Royale twee-onder-een-kapwoning 
(2008) met ruime uitgebouwde 
woonkamer mét extra erker en 
vrijstaande stenen garage, gelegen op 
een toplocatie in Utrecht.




Omgeving:

De woning ligt prachtig aan een parkje 
met watergang in de groene en 
kindvriendelijke wijk Het Zand. In de wijk 
vindt u alle belangrijke voorzieningen, 
zoals een supermarkt, winkels, openbaar 
vervoer, scholen en kinderopvang. Het 

















Maximapark ligt op korte afstand, recht 
voor de deur ligt een groen plantsoen 
met speelvoorzieningen. Het bruisende 
centrum van Utrecht ligt op een kwartier 
fietsafstand, zodat een dagje shoppen of 
avondje uit eenvoudig tot de 
mogelijkheden behoort.










U betreedt de woning in de ruime hal. 
Hier vindt u de trapopgang, het toilet en 

de deur naar de woonkamer. Bij 
binnenkomst in de woonkamer wordt u 

aangenaam verrast door het royale 
oppervlak en de diepte van maar liefst 
13 meter. Het geheel is zeer ruim en 

licht door de vele raampartijen. 








Aan de voorzijde grenst de ruime open 
keuken. De keuken is van alle 

gemakken voorzien. De greeploze 
fronten en het houten keukenblad 
geven de keuken bovendien een 

stijlvolle look. De keuken is uitgerust 
met diverse inbouwapparatuur zoals 
een inductiekookplaat, vaatwasser, 

combimagnetron en koel-/
vriescombinatie. 





Via de trapopgang bereikt u de overloop op de
eerste verdieping. Hier heeft u de toegang tot drie
ruime slaapkamers, een badkamer en aparte
toiletruimte. De slaapkamer aan de voorzijde is
royaal en strekt zich uit over de gehele breedte
van de woning. Aan de achterzijde liggen de
overige twee slaapkamers, die ideaal zijn als
ruime kinderkamers. Het is heerlijk licht in de
kamers en er ligt een aangename vloerbedekking.
De badkamer is op moderne wijze betegeld en
uitgerust met een ligbad, wastafel met spiegel en
inloopdouche.

































De zolder is een grote open ruimte, die als vierde
slaapkamer ingericht kan worden. Hier is het
aangenaam licht door een dakkapel met grote
ramen. In deze kamer bevinden zich ook de
witgoedaansluitingen en er is veel bergingsruimte.
De hoge nok maakt de kamer ruimtelijk.







Locatie

op de kaart



Situatietekening 



Begane grond 



Eerste verdieping 



Tweede verdieping 



Garage 



netto m2    

Gebruiksoppervlakte wonen 166,64

Overige inpandige ruimte 0,00

Gebouwgebonden buitenruimte 0,00

23,52

bruto inhoud m3

99,00

Getekend door:

Josephine Dekkers

Inhoud bijgebouw

Bruto inhoud m3                                 

(wonen + overige)
658,40

3544 NG

Externe bergruimte

Meetrapport inhoud

Meetrapport oppervlakte

Adres:

Postcode:

Johanniterhof 13, Utrecht 



Kadastrale kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - overgordijnen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

(Klok)thermostaat X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek 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/


Heb je 

interesse?

Meerndijk 7

3454 HM De Meern




030-6776000

info@beumer.nl

www.beumer.nl


