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Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


377 m3




Woonoppervlakte:

113 m2




Perceeloppervlakte:


152 m2




Bouwjaar:

1975

5 kamers (4 slaapkamers)
Royale tussenwoning met zonnepanelen
Sfeervolle en lichte woonkamer met speelse 
indeling
Karakteristieke plavuizenvloer met 
vloerverwarming
Heerlijke voor- en achtertuin
Centrum van Utrecht op circa 25 minuten 
fietsafstand
Oplevering in overleg.



Riante voor- en 
achtertuin 

Deze ruime tussenwoning met unieke 
details uit de jaren '70 biedt een fijne 
balans tussen het binnen- en 
buitenleven. Met een riante voor- en 
achtertuin, sfeervolle woonkamer, 
comfortabele badkamer en open keuken 
is de woning van veel wooncomfort 
voorzien, en met vier slaapkamers is er 
bovendien voldoende ruimte. In de voor- 
en achtertuin geniet je altijd van de zon 
of schaduw. Het huis is volledig voorzien 
van kunststof kozijnen met dubbelglas 
(m.u.v. de keuken). Op het dak bevinden 
zich zonnepanelen waardoor je 
energiezuinig woont.













Omgeving:

De woning ligt in het groene en 
kindvriendelijke De Meern, aan een 
rustige straat met een grasveldje en 
speelmogelijkheden om de hoek. Met 
het Kloosterpark om de hoek kun je 
heerlijke wandelingen maken en 
genieten van de natuur. In de buurt vind 
je alle belangrijke voorzieningen, zoals 
een supermarkt, scholen, kinderopvang, 
openbaar vervoer en sportfaciliteiten. De 
bruisende binnenstad van Utrecht ligt op 
fietsafstand, voor een middagje shoppen 
of een avondje uit. Met de auto ben je 
bovendien zo op de A12, waardoor 
omliggende steden ook snel te bereiken 
zijn. Kortom, een fantastische locatie.



Begane grond:

Je komt binnen in de hal met garderobe,
meterkast en toilet en toegangsdeur naar het
woongedeelte. Bij binnenkomst in de woonkamer
word je aangenaam verrast door het royale
oppervlak en de grote hoeveelheid daglicht die de
woning weet binnen te dringen. In de woonkamer
ligt een plavuizenvloer, die voorzien is van
vloerverwarming. Aan de voorzijde vind je een
ruime zithoek met uitzicht op de voortuin. Aan de
achterzijde grenst de keuken en hier vind je een
eethoek, grenzend aan de achtertuin. De keuken
is ruim opgezet en uitgerust met een
inductiekookplaat en afzuigkap. Er is ruimte voor
een vaatwasser, koel-/vriescombinatie en oven/
magnetron. Een originele tegelwand geeft een
nostalgische sfeer.











Eerste verdieping:

Via de trapopgang bereik je de overloop op de
eerste verdieping. De overloop geeft toegang tot
drie slaapkamers en een badkamer. Zowel aan de
voor- als achterzijde ligt een riante slaapkamer. De
derde slaapkamer heeft een kleiner formaat en
ligt aan de achterzijde. Alle kamers zijn voorzien
van een keurige laminaatvloer en hebben veel
lichtinval. Hier en daar dient de wandafwerking
naar eigen smaak opgeknapt te worden. In de
slaapkamer aan de voorzijde vind je een wastafel.
De badkamer is volledig betegeld en in goede
staat. Hier vind je een inloopdouche,
wastafelmeubel met lichtspotjes, designradiator
en hangend toilet. 










Tweede verdieping:

Op de overloop van de tweede 

verdieping vind je de cv-installatie en 
witgoedaansluitingen. Een deur geeft 
toegang tot de vierde slaapkamer. De 

slaapkamer is ruim en hier ligt een 
mooie laminaatvloer. Wanden en 

plafonds kunnen opgeknapt worden op 
de slaapkamer en overloop.



Buiten:

De heerlijke achtertuin is te bereiken via een deur
in de keuken. De tuin is betegeld en je kunt er
verschillende zithoeken creëren. Je kunt hier volop
van de zon en het buitenleven genieten. Aan de
zijkant vind je sfeervolle planten en achterin staat
de berging, waar je fietsen en tuinmeubilair kunt
opbergen. De tuin is omheind door een schutting,
waardoor je bovendien veel privacy hebt. De
voortuin is volledig bestraat en ook hier kun je
fijne zithoek inrichten.



Locatie

op de kaart



Situatietekening 



Begane grond 



Eerste verdieping 



Tweede verdieping 



Berging 



netto m2    

Gebruiksoppervlakte wonen 113.32

Overige inpandige ruimte 0.00

Gebouwgebonden buitenruimte 0.00

8.20

bruto inhoud m3

26

Getekend door:
Josephine Dekkers

Adres:

Postcode:

Wolweverslaan 50, De Meern 

Bruto inhoud m3                                 
(wonen + overige)

377

3454 GM

Externe bergruimte

Meetrapport inhoud

Meetrapport oppervlakte

Inhoud bijgebouw



Kadastrale kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - 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

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen 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

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Zonwering buiten X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

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


