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Rust, ruimte en privacy, dit zijn enkele kenmerken die perfect bij deze rietgedekte vrijstaande villa passen. De
villa ligt aan de rand van Leusden, op zeer korte afstand van het wandel- en fietsgebied langs het Valleikanaal. 

Winkels, diverse scholen en sportvoorzieningen liggen eveneens gemakkelijk dichtbij waardoor wonen hier een
echt feestje wordt! 

Deze unieke woning beschikt over een fors woonoppervlak van maar liefst 348 m² met een werkkamer,
slaapkamer en badkamer op de begane grond. De villa ligt op een ruim perceel van 1.027 m². 

De indeling is als volgt: 

Entree, bijzonder ruime hal met toegang tot alle vertrekken, luxe ingerichte toiletruimte met hangend toilet met
fonteintje, meterkast. Ruime woonkamer met parketvloer, schouw met openhaard en tuindeuren naar de tuin.
Via de "kamer en suite" deuren met ingebouwde boekenkasten, komt u in de heerlijk ruime woonkeuken. De
keuken is voorzien van een parketvloer en bij het werkgedeelte van de keuken een stenen vloer, tuindeuren naar
de tuin en gezellige houtkachel. De handgeschilderde keuken (Lodder) is geplaatst in een hoekopstelling met
granieten aanrechtblad, veel kastruimte en voorzien van alle inbouwapparatuur o.a.: vaatwasser, oven, 6 pits-
gaskomfoor en combimagnetron. 

Zijvleugel: hal, toegang naar de werkkamer, bijkeuken met cv-ketel en aansluitpunten voor de wasapparatuur,
overloop met aparte toiletgelegenheid, badkamer met wastafelmeubel en douche, slaapkamer met trap naar de
bovenliggende ruimte. 

Via de centrale hal is de kelderruimte (103 m²) te bereiken. De kelder beschikt over daglichttoetreding middels
vier grote ramen, twee aparte ruimtes, ideaal geschikt als hobbyruimte of kantoor. 

1e verdieping: Overloop met toiletruimte en cv-kast, 3 ruime slaapkamers waarvan 1 slaapkamer over de gehele
breedte van de woning met kastenwand, 2e badkamer met hoekbad, ruime inloopdouche met mozaïek
betegeling en vaste wastafel met badkamermeubel en designradiator. 

Tuin: de royale tuin is voorzien van een groot gazon, diverse terrassen en borders. Zowel aan de voor- als
achterzijde is een zonneterras gecreëerd. Het terras bij de woonkamer ligt op het zuiden en biedt veel privacy.
Direct voor de woning bevindt zich parkeergelegenheid op eigen terrein. 



Soort woning Villa
Ligging Beschutte ligging;landelijk gelegen;open ligging
Woonopp 329 m²
Inhoud 1132 m³
Perceelopp 1027 m²
Bouwjaar 2000
Schuur / Berging niet aanwezig
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed
Daktype zadeldak
Verwarming c.v.-ketel;open haard;houtkachel
Isolatievormen dakisolatie;muurisolatie;vloerisolatie;dubbel glas
Kadastrale gemeente Leusden
Gemeentecode I
Sectie I
Perceel 2049
Soort eigendom Volle eigendom






























