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Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


487 m3




Woonoppervlakte:

140 m2




Perceeloppervlakte:


134 m2




Bouwjaar:

2007

Buitenschilderwerk kozijnen en deuren (binnen 
en buiten) vernieuwd in ‘20 en ‘22
Eikenhouten vloer, onderhouden in mei ‘20 
(driemaal stofvrij geschuurd, gepolijst, V-groef 
geschuurd en behandeld met naturel hardwax).
Firex KF20 4973 230v rookmelders op alle 
verdiepingen (juli ’22)
Zinken regenpijpen aan voorzijde (’21)
Toegang tot glasvezelinternet
V.v. vaste UTP-kabels van meterkast naar 
diverse vertrekken, RJ45 wandcontactdoos 
voor UTP internetkabel op elke verdieping
Tuin vernieuwd in 2019



Keurig onderhouden

Sandwyck 25, Vleuten



Wie zoekt naar een heerlijk ruime 
gezinswoning met veel comfort, is aan 
de Sandwyck op het juiste adres. Deze 
uitgebouwde gezinswoning, gebouwd in 
oud-Hollandse stijl, is met vier 
slaapkamers en ruimte voor een vijfde 
de ideale uitvalsbasis voor een levendig 
gezin. De woning is uitgerust met o.a. 
een prachtige houten vloer, 
convectorput voor warmtecomfort en 
een nette open keuken. Het geheel 
verkeert in uitstekende staat van 
onderhoud. In 2020 werd de 
eikenhouten vloer grondig onderhouden, 
in 2020 en 2022 zijn de buitendeuren en 
-kozijnen geschilderd, in 2021 werd de 
keukenapparatuur deels vernieuwd en 
zijn zinken regenpijpen geplaatst, en in 

2022 werden op alle verdiepingen 
nieuwe Firex rookmelders geïnstalleerd. 
Je beschikt daarnaast over extra's als 
glasvezelinternet met UTP 
wandcontactdozen op elke verdieping, 
en loze leidingen voor later gebruik. 
E.e.a. is duurzaam en energiezuinig 
gebouwd, zodat de vaste lasten laag 
blijven. Naast alle luxe binnenshuis 
beschik je over een heerlijk ruime 
achtertuin op het noordoosten, waar je 
het grootste deel van het jaar van de 
zon kunt genieten. 




      

 



Je betreedt de woning via de hal met mat (’22),
eikenhouten vloer, meterkast, garderobe,
trapopgang naar de eerste verdieping en nette
toiletruimte. De living is gesitueerd aan de
achterzijde en biedt daardoor veel privacy. Ook dit
vertrek is uitgerust met een prachtige
eikenhouten vloer, die in combinatie met strak
afgewerkte wanden zorgt voor veel sfeer. Grote
raampartijen geven zicht op de tuin, die via de
openslaande deur gemakkelijk bij de leefruimte
betrokken kan worden. Door een convectorput
heb je geen hinder van in het oog springende
radiatoren, en in de inbouwkast vind je een grote
hoeveelheid bergruimte. 





Aan de voorzijde bevindt zich de royale open
keuken, die is uitgerust met een op maat
gemaakte eethoek met hoekbank en eettafel voor
maar liefst acht personen. Het keukenmeubel is
uitgerust met een zwart granieten werkblad en
lades en kasten in hoogglans magnolia, uitgevoerd
met soft-close systeem. Inbouwapparatuur betreft
een RVS-spoelbak met zwarte kraan, vijfpits
gaskookplaat, afzuigkap (Pelgrim, met motor en
afvoerbuis aan de voorzijde), vaatwasser (AEG,
‘21), koelkast (Zanussi, 21), vriezer (Pelgrim), oven
(Bosch, ’22) en mechanische ventilatie. Grote
raampartijen geven zicht op de fraaie straat.



De overloop geeft toegang tot drie goed bemeten
slaapkamers, elk met een nette laminaatvloer,
grote raampartij met draaikiepvenster, radiator en
strak afgewerkte wanden. De ouderslaapkamer is
gesitueerd aan de voorzijde en beschikt over een
Frans balkon. In de volledig betegelde badkamer is
de bijzondere ‘Tube’ design-wastafel een echte
eye catcher. Verder vind je hier een spiegelkast
met verlichting, designradiator (2020), wandcloset,
ligbad en ruime inloopdouche met glazen wanden.  



De voorzolder is opvallend ruim, zodat de huidige
bewoners kans hebben gezien hier een game
room in te richten. Verder tref je hier een
opstelplaats voor witgoedapparatuur, veel
bergruimte en een inbouwkast met cv-installatie.
Door een dakraam is de ruimte prettig licht. De
naastgelegen slaapkamer is zodanig ruim dat deze
eventueel kan worden gesplitst. Het vertrek is
strak afgewerkt met een mooie laminaatvloer,
strak geschilderde wanden en dakramen aan
weerszijden. 



Je beschikt over een achtertuin op het
noordoosten, die opvallend veel groter is dan de
omliggende tuinen doordat hij vanuit de gevel
breed uitloopt. In april ’19 werd de tuin volledig
gerenoveerd waarbij deze werd leeggehaald,
opgehoogd en vlak getrokken. De buitenruimte is
grotendeels betegeld middels trommelkasseien in
antraciet (30x20x4 cm, kwaliteitsklasse A). Er
staan verschillende boompjes, waaronder een
appelboom die ieder jaar voldoende appels geeft
voor drie heerlijke taarten. Bovendien kun je hier
een groot deel van het jaar van de zon genieten
op de verschillende terrassen. De tuin is voorzien
van een buitenkraan aan de gevel. Achterin
bevindt zich een houten tuinschuur met ruimte
voor meerdere fietsen, die in ’22 werd voorzien
van een nieuw dak met dubbele onderlaag,
nieuwe trim en vernieuwde afvoer, waarbij de
sedum toplaag uit 2020 werd teruggeplaatst. De
schuur is praktisch ingericht met planken rondom
en rekken boven de vloer, en kan gemakkelijk
worden bereikt via de achterom. 





Locatie

op de kaart



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 15 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
5532

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: Sandwyck 25



netto m2    

Gebruiksoppervlakte wonen 139.80

Overige inpandige ruimte 0.00

Gebouwgebonden buitenruimte 0.00

8.71

bruto inhoud m3

27

Getekend door:
Josephine Dekkers

Adres:

Postcode:

Sandwyck 25, Vleuten

Bruto inhoud m3                                 
(wonen + overige)

487

3452 LE

Externe bergruimte

Meetrapport inhoud

Meetrapport oppervlakte

Inhoud bijgebouw



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - Alle hang- en plafondlampen in alle 
vertrekken op alle verdiepingen

X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Zwevende aan muur bevestigde TV kast 
woonkamer met led verlichting onderzijde

X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Op maat gemaakte rondzit en eettafel 
combinatie in de keuken met kussens en 
toebehoren

X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - Zwart metalen wandrek X

 - Keukenrek X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - 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

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Tuinbank set met kussens X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Houten opberg rekken en opbergplanken in 
schuur

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/


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/


Heb je 

interesse?

Meerndijk 7

3454 HM De Meern




030-6776000

info@beumer.nl

www.beumer.nl


