
Modern

appartement
In de wijk Terwijde

UTRECHT
Louis Armstronglaan 640

Vraagprijs

€ 389.000,- k.k.

030-6776000 | info@beumer.nl

www.beumer.nl



Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


240 m3




Woonoppervlakte:

70 m2




Bouwjaar:


2019

Keurige staat van onderhoud en instapklaar
Twee riante slaapkamers
Elektrische screens 
Royaal balkon/terras op het zonnige zuiden
Eigen separate (fietsen)berging op de begane 
grond
Privé parkeerplaats op het afgesloten 
binnenterrein
Centrale ligging ten opzichte van stad en 
faciliteiten
Verwarming en warm water middels 
stadsverwarming
Maandelijkse VvE kosten € 167,- (inclusief 
parkeren)



Instapklare 
appartement

Dit moderne en instapklare 
nieuwbouwappartement met twee 
ruime slaapkamers, een lichte 
woonkamer met open keuken, een riant 
balkon op het zuiden, privé 
parkeerplaats en een handige 
fietsenberging in de onderbouw is zojuist 
op de markt gekomen. Helemaal 'ready 
to move in'.




Dit fraaie appartement uit 2019 bevindt 
zich in een modern wooncomplex aan de 
rand van de geliefde wijk Terwijde en 
vlak bij zowel Winkelcentrum Terwijde 
als winkelcentrum Leidsche Rijn 
Centrum. Met twee NS-stations, het 
ziekenhuis, sportfaciliteiten, scholen, 
kinderopvang en verschillende parken op 
loopafstand, heb je hier werkelijk alles 
wat je zoekt binnen handbereik. 


Je staat bovendien binnen twintig 
minuten fietsen in het levendige 
centrum van Utrecht! De woning ligt 
gunstig ten opzichte van de 
uitvalswegen om de stad. Steden als 
Amsterdam, Rotterdam en Amersfoort 
zijn via de nabijgelegen A2 eenvoudig te 
bereiken. 



3e Verdieping




Je komt het appartement binnen in een 
lichte en ruime ontvangsthal die 

toegang geeft tot alle vertrekken in de 
woning. Bij binnenkomst valt gelijk de 
hoogwaardige afwerking en keurige 

staat van onderhoud van deze woning 
op: fris gestuukte wanden en een nette 
pvc vloer met plinten. Hier hoef je dus 

niets meer aan te doen! 





Aan de linkerkant bevindt zich de ruime 
living met open keuken. In deze ruimte 
heb je genoeg plaats om een gezellige 
zithoek te creëren en een uitnodigende 

eethoek. Omdat je op de derde 
verdieping zit, kijk je vanaf hier heerlijk 
weids weg! Vanuit de woonkamer heb 

je ook toegang tot het balkon. 



De moderne keuken is aangelegd in 
hoekopstelling en afgewerkt in wit 

hoogglans design. Hij oogt werkelijk nog 
in nieuwstaat! Uiteraard beschikt de 

keuken over alle moderne 
inbouwapparaten die je nodig hebt: 
inductiekookplaat, afzuigkap, oven, 
koel/vriescombi en vaatwasser. Het 
hele wooncomplex voldoet aan de 

moderne bouwvoorschriften en 
duurzaamheids-wooneisen, dus is klaar 

voor een toekomst zonder gas.





Het appartement beschikt over twee 
ruime slaapkamers van respectievelijk 
ca. 11m² en ca. 17m². Deze ruimtes zijn 
eveneens tot in de puntjes afgewerkt 
en hebben een aangename lichtinval 
door de riante vensters. Eén van de 

slaapkamers heeft eveneens toegang 
tot het balkon. 





Verder bevindt zich in dit appartement 
een modern aangelegde badkamer in 
neutrale kleurstelling, voorzien van 

inloopdouche, riant wastafelmeubel en 
designradiator. Ook is er een keurige 
separate toiletruimte met fontein en 

een handige berging waar zich de 
aansluitingen voor de wasmachine en 
droger en de verwarmingsinstallatie 

bevinden. 



Zonnig en ruim balkon van ca. 9m² 
oppervlakte. Dankzij de ligging op het 
zuiden is het hier vrijwel de hele dag 
heerlijk om te zitten. Je kijkt uit op het 

levendige straatbeeld van de Louis 
Armstronglaan en een groenstrook met 

een aftakking van het Amsterdam-
Rijnkanaal. Omdat je zelf op de derde 
verdieping zit, heb je hier alle privacy! 
Verder heeft dit appartement op de 

begane grond een eigen 
(fietsen)berging van ruim 5m².



Appartement



Berging



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Garderobekast in slaapkamer X

 - Garderobekast in logeerkamer en kast in 
berging begane grond

X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - Pvc vloer X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden 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

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - Spiegel met verlichting X

 - Design radiator X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Rookmelders X

Screens X

Afstandsbediening en "Somfy" voor screens 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/


Geen stress,
een nachtje weg....

Je bent eruit, je gaat je huis verkopen! Dit kan de nodige stress 
veroorzaken.

 
Daarom geven wij je een ontspannen nachtje weg bij BUNK Hotel 

Utrecht cadeau. Je slaapt én ontbijt hier midden in het centrum van 
Utrecht. En terwijl jij de stad (her)ontdekt en heerlijk kunt ontstressen, 

nemen wij de verkoop van jouw woning uit handen.
 
 

> bunkhotels.com/utrecht
 



Aantekeningen



Heb je 

interesse?

Meerndijk 7

3454 HM De Meern




030-6776000

info@beumer.nl

www.beumer.nl


