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Op een prachtige plek, in het centrum van het mooie Achterveld, staat deze bijzonder ruime eengezinswoning
met maar liefst twee garages! 

De woning ligt in het landelijke Achterveld, vlakbij de voorzieningen van Barneveld en Leusden. Binnen enkele
minuten is de A 28 en A 1 te bereiken, hierdoor bent u ook zo in Amsterdam of Utrecht! Het dorp beschikt over
een tweetal goede scholen, een prima supermarkt en diverse andere voorzieningen. 
Deze woning wordt u aangeboden met twee garages, ideaal voor de klusser of het stallen van uw auto's. 

De indeling is als volgt: 
Entree, hal met garderobe, meterkast, toiletgelegenheid met toilet en fonteintje, ruime L-vormige woonkamer
voorzien van gestucte wanden en plafond. Via de woonkamer komt u in de ruime keuken. De keuken is
voorzien van een inductie kookplaat, afzuigkap, koelkast en oven/magnetron. Via de keuken komt u in de
zonnige achtertuin op het westen, de tuin beschikt over een groot terras en groene borders. De twee garages zijn
eveneens via de tuin te bereiken en via de achterom komt u bij de parkeerplaats. 

Eerste verdieping: 
Overloop met trap naar de tweede verdieping, toegang naar de badkamer met douche, wastafelmeubel, tweede
toilet en aansluitpunt voor de wasapparatuur, tussenhal met vaste kasten, drie prima slaapkamers, twee aan de
achterzijde en één aan de voorzijde met toegang naar het balkon. 

Tweede verdieping: 
Ruime overloop met dakraam en veel bergruimte, ruime vierde slaapkamer met dakkapel en eveneens veel
bergruimte en een aparte bedstee. 
• Ruime eengezinswoning 
• Parkeergelegenheid direct achter de woning 
• Voorzien van twee ruime garages 
• Ligging in het hart van Achterveld 
• Alle voorzieningen op zeer korte afstand 
• Ruime tuin op het westen 
• Veel bergruimte 
• Voorzien van vier slaapkamers 



Soort woning Tussenwoning met garage
Ligging Aan rustige weg;aan water;in woonwijk;vrij uitzicht
Woonopp 118 m²
Inhoud 419 m³
Perceelopp 196 m²
Bouwjaar 1971
Tuin Normaal, noordwest, 6 x 10
Schuur / Berging niet aanwezig
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed
Daktype zadeldak
Verwarming c.v.-ketel
Voorzieningen buitenzonwering;dakraam
Isolatievormen gedeeltelijk dubbel glas
Kadastrale gemeente Stoutenburg
Gemeentecode B
Sectie B
Perceel 2072
Soort eigendom Volle eigendom
































