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Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


400 m3




Woonoppervlakte:

115 m2




Perceeloppervlakte:


135 m2




Bouwjaar:

1973

Ruime, goed onderhouden tussenwoning
Voorzien van 4 slaapkamers
Onderhoudsvrije, diepe achtertuin gelegen op 
het zonnige zuidwesten
Lichte doorzonwoning
Verwarming en warm water middels Cv-ketel 
(2018)
Grotendeels voorzien van kunststof kozijnen
Gratis parkeren in de straat



Keurig afgewerkt

Deze nette, goed onderhouden 
eengezinswoning uit 1973 is gelegen in 
de fijne wijk Hoogzandveld. Deze 
doorzonwoning is voorzien van een 
moderne keuken, nette badkamer, 4 
slaapkamers en een diepe tuin op het 
zuidwesten. Met het winkelcentrum van 
Hoogzandveld, het openbaar vervoer, de 
snelwegen A2, A12 en A27 en Vreeswijk 
met alle gezellige restaurantjes zit je hier 
op de perfecte plek met alle nodige 
voorzieningen in de directe omgeving. 



















CityPlaza en de bruisende binnenstad 
van Utrecht zijn ook binnen 20 minuten 
rijden te bereiken. Tevens kan je nog 
steeds gratis parkeren in de straat.



Je komt binnen via de hal met inloopmat, nette
laminaatvloer, meterkast en het moderne toilet
voorzien van Portugese tegeltjes en een
fonteintje. Wanneer we verder lopen komen we
terecht in de brede doorzonwoning met een
prettig lichtinval en een hout-look laminaatvloer.
Aan de voorzijde is voldoende ruimte om een fijne
zithoek te creëren met uitzicht op de Dahliastraat.
De keuken en de eettafel zijn aan de achterzijde
gelegen en maken zo een speels geheel van de
woonkamer. De keuken is uitgevoerd in klassieke
kleuren en voorzien van een gaskookplaat,
afzuigkap, koelkast, vriezer en een
combimagnetron. Via de keuken komen we in de
heerlijke, zonnige achtertuin terecht.





De woning beschikt over een voor- en achtertuin.
De voorzijde is gelegen op het noordoosten en de
achtertuin op het zonnige zuidwesten. Hier kan je
de hele middag en avond, tot zonsondergang
genieten van de zonnestralen terwijl je op jouw
loungeset aan het genieten bent. De
onderhoudsvriendelijke tuin is circa 10 meter diep
en beschikt over een stenen berging voorzien van
elektra. Tevens hebben we een achterom.



Via de trap in de woonkamer komen we terecht
op de eerste verdieping. Hier bevinden zich 3
slaapkamers, 2 grotere en 1 kamer welke zich ook
perfect leent voor een kinderkamer, inloopkast of
thuiswerkplek! Alle kamers zijn voorzien van
kunststof kozijnen in 2019. De nette badkamer
beschikt over een inloop/regen douche met
handige nisjes voor je spulletjes, een brede
wastafel met wastafelmeubel, designradiator, een
tweede toilet en dezelfde karakteristieke
Portugese tegeltjes.





Hier bevindt zich een ruime overloop 
met verlaagd plafond met spotjes, veel 

bergruimte achter de houten 
draaideuren, de wasmachineaansluiting, 

de cv-ketel uit 2018, toegang tot de 
bergvliering en de vierde ruime 
slaapkamer met een extra brede 
dakkapel. Ook deze verdieping is 
voorzien van kunststof kozijnen.



Locatie

op de kaart



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



netto m2    

Gebruiksoppervlakte wonen 114.70

Overige inpandige ruimte 0.00

Gebouwgebonden buitenruimte 0.00

6.10

bruto inhoud m3

20

Getekend door:
Josephine Dekkers

Inhoud bijgebouw

Bruto inhoud m3                                 
(wonen + overige)

400

3434hb

Externe bergruimte

Meetrapport inhoud

Meetrapport oppervlakte

Adres:

Postcode:

Dahliastraat 16, Nieuwegein



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 13 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

Vreeswijk
B
6917

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: Dahliastraat 16



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Rolluiken 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

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) 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/


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


