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LET OP: DEZE WONING IS ENKEL BESCHIKBAAR VOOR HUURDERS VAN DE
WONINGSTICHTING LEUSDEN 

KIJKMOMENT ALLEEN VOOR HUURDERS VAN DE WONINGSTICHTING LEUSDEN, U KUNT EEN
AFSPRAAK MAKEN VIA ONS KANTOOR OM DE WONING TE KOMEN BEKIJKEN. 

DEZE WONING WORDT AANGEBODEN IN DE KOOPVORM KOOPGARANT. 

De woning wordt alleen aangeboden aan kopers (huurder van woningstichting Leusden) met een maximum
gezamenlijk inkomen van € 48.655,-. 

De woning wordt gegund aan de huurder via loting. 

De sluiting van deze inschrijving is op donderdag 4 juni 2020 om 15.00 uur. 

Op een rustige plek in de wijk "Zwanenburg" op zeer korte afstand van het winkelcentrum "De Hamershof" en
diverse scholen, staat deze hoekwoning met berging en ruime en mooi aangelegde achtertuin. 

De indeling is als volgt: zijentree, hal met meterkast en toiletgelegenheid met zwevend toilet en fonteintje, trap
naar de eerste verdieping, tuingerichte woonkamer met provisiekast en laminaat vloer. Aan de voorzijde bevindt
zich de keuken voorzien van inbouwapparatuur en deur naar de achtertuin. 

Eerste verdieping: overloop, twee slaapkamers, een slaapkamer aan de achterzijde over de gehele breedte en een
slaapkamer over de gehele breedte aan de voorzijde met aparte garderobe. De badkamer in het midden beschikt
over een wastafelmeubel, ligbad, aparte douche en tweede toilet. 

Tweede verdieping: overloop met cv-ketel en bergruimte, gezellige vierde slaapkamer met groot dakraam. 

Huurders van Woningstichting Leusden hebben tot en met vrijdag 5 juni 2020 voorrang. 



Soort woning Hoekwoning
Ligging Aan rustige weg;in woonwijk
Woonopp 95 m²
Inhoud 341 m³
Perceelopp 148 m²
Bouwjaar 1983
Tuin Verzorgd, west, 4.58 x 10
Schuur / Berging vrijstaand steen
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed
Daktype zadeldak
Verwarming c.v.-ketel
Voorzieningen dakraam;glasvezel kabel;natuurlijke ventilatie;tv kabel
Isolatievormen dakisolatie;muurisolatie;vloerisolatie;gedeeltelijk dubbel glas
Kadastrale gemeente Leusden
Gemeentecode F
Sectie F
Perceel 6586
Soort eigendom Volle eigendom
























