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Deze geschakelde woning met garage en carport ligt beschut aan het begin van een mooie 

royale kindvriendelijke hof. Het huis heeft een erg leuke indeling! Met de tuingerichte 

woonkamer, gezellige woonkeuken met Boretti 6 pits fornuis, inpandige garage, 5 

slaapkamers, twee badkamers en bergruimte is dit een ideaal gezinshuis om te wonen! Zowel 

voor als achter de woning is een heerlijke mooi aangelegde tuin met diverse terrassen. Het 

perceel is maar liefst 332m2, de woonoppervlakte ca.141m2, de inhoud ca.566m3 Het 

bouwjaar is 1986. 

 

Woonomgeving: 

In de nabije omgeving zijn diverse sportfaciliteiten, basisscholen, kinderopvang, BSO, de 

bibliotheek, winkels, speelveldjes. In en rond het centrum is een uitgebreide keuze aan 

gezellige restaurants. De diverse uitvalswegen, waaronder de A28, A12, A30, het centrum 

van Amersfoort, buitengebied, de bossen van "Den Treek" en ook het Nationaal Park 

Utrechtse Heuvelrug zijn snel te bereiken. Leusden Centrum met alle voorzieningen en 

winkelcentrum "De Hamershof" zijn binnen 5 minuten fietsen bereikbaar. De supermarkten 

zijn 7 dagen per week geopend.  
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Indeling: 

 

Via de diepe oprit komt u bij de carport, de garage en voordeur. 

 

 
 

Begane grond:  

 

Entree, hal met garderobe, meterkast, toiletruimte, trapopgang, toegang naar de woonkamer. 

De zitkamer met gas open haard is aan de achtertuin zijde, de woonkeuken aan de voorzijde 

heeft zicht op de tuin. Op de begane grondvloer ligt eiken parket.   
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De keuken is een mooie landelijke keuken in U opstelling, met een granieten aanrechtblad, 

brede lades, handige kastruimte, plintverwarming en de volgende apparatuur: een Boretti 6 

pits gasfornuis met dubbele oven, een schouw, koelkast, vriezer, vaatwasser (deze is van 

2017). 

 

  
 

 
 

1e verdieping:  

 

Overloop met trapopgang, toegang naar 4 slaapkamers en  2 badkamers. 3 slaapkamers zijn 

aan de achterzijde, 1 met dakkapel. De ouderslaapkamer is aan de voorzijde.  
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De 1e badkamer heeft een dakkapel en is ingericht met een ligbad met douche, 

wastafelmeubel, toilet en designradiator. In de 2e badkamer is een douche en wastafelmeubel.  
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2e verdieping:  

 

Op deze verdieping is een voorzolder met bergruimte en wasmachine aansluiting. Hier is de 

5e slaapkamer.   

 

  
 

Tuin: 

 

Voor het huis is een mooi aangelegde siertuin met terras. De zonnige achtertuin is aangelegd 

met sierbestrating, borders en beplanting. De tuin heeft een zij-achterom. 

 

  
 

  
 

 

 

Algemene informatie: 

• Definitief energielabel C 

• Dak-, vloer-, muurisolatie, 

gedeeltelijk dubbel glas 

• Verwarming: Remeha Calenta HR 

c.v. ketel uit 2010, laatst onderhouden 

2018 

• Rolluiken 2017 

• Buitenzijde geschilderd in 2019 
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Begane grond 
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Begane grond 3D 
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Eerste verdieping 
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Eerste verdieping 3D 



  
Diakenhove 25 – 3834 XR Leusden –  T 033 433 35 03 – F 033 433 35 04 

Disclaimer: De verstrekte informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen 
enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle 

opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. 
 

Tweede verdieping 
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Tweede verdieping 3D 
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Vliering 
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Vliering 3D 
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Lijst van Zaken 
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Kadaster 
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Welkom bij Jan Huisman Makelaardij! 

 

  
 

Jan Huisman Makelaardij werkt regionaal, als verkoopmakelaar met name in Woudenberg, 

Leusden en Maarn. Als aankoopmakelaar voor Leusden, Woudenberg, Amersfoort en de 

regio en op de Utrechtse Heuvelrug. 

Ons kantoor is gevestigd in Leusden Centrum. Uw contactpersonen zijn Jan en Marjan 

Huisman.  

Jan Huisman Makelaardij Leusden hanteert geen openingstijden, u kunt ons ook ’s avonds en 

in het weekend benaderen, gemakkelijk voor u! Heldere, persoonlijke communicatie, een 

actieve, creatieve en enthousiaste aanpak maken ons werk succesvol en afwisselend.  

Jan Huisman Makelaardij Leusden is aankoopmakelaar en verkoopmakelaar van woningen. 

Wij verzorgen ook uw taxatie en hebben contact met een Erkend Hypotheek Adviseur. De 

hypotheekadviseur is een onafhankelijk tussenpersoon en biedt keuze uit meerdere hypotheek 

aanbieders.  

Jan Huisman komt uit Woudenberg en heeft ruim 30 jaar ervaring met de regionale 

woningmarkt. Jan Huisman Makelaardij Leusden is aangesloten bij de Nederlandse 

Vereniging van Makelaars, NVM. Dit lidmaatschap geeft u garantie voor de kwaliteit, 

betrouwbaarheid en deskundigheid van de NVM aankoopmakelaar of verkoopmakelaar.  

Tijdens een vrijblijvend en oriënterend gesprek neemt Jan Huisman Makelaardij graag de tijd 

voor u. U bent van harte welkom in Leusden! Ook komen wij graag naar u toe! 

 

Jan en Marjan Huisman 


