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Een gezellige eengezinswoning op een mooie locatie! 

Deze bijzonder sfeervolle eengezinswoning met berging en zonnige achtertuin op het zuiden, ligt aan de rand
van Leusden-Zuid. De goed onderhouden woning is ideaal voor jonge gezinnen door de vijf slaapkamers en een
besloten speelplein direct aan de achterzijde. 

De woning ligt in het groene en ruim opgezette Leusden-Zuid, een rustige wijk op korte afstand van diverse
voorzieningen. Scholen, de winkelvoorzieningen rondom het Maximaplein, kinderopvang, sportfaciliteiten en
medisch centrum, alles ligt heel praktisch op korte afstand. 
Op vijf minuten afstand ligt het uitgestrekte bosgebied van "Landgoed Den Treek", hier bevinden zich diverse
wandelpaden en fietsroutes. 

De indeling van de woning is als volgt: 
Entree, ruime hal met toiletgelegenheid met toilet en fonteintje, garderobe en trap naar de eerste verdieping,
gezellige L-vormige woonkamer met open haard en provisiekast en houten vloer, uitgebouwde keuken in lichte
kleurstelling voorzien van gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasmachine, koelkast en oven. Via de keuken komt u
in de zonnige achtertuin op het zuiden. De tuin beschikt over een groot terras, berging en achterom naar het
speelveld. 
Eerste verdieping: 
Overloop met trap naar de tweede verdieping, vier slaapkamers, twee grote slaapkamers en twee kleinere
kamers, geheel betegelde badkamer met zwevend toilet, wastafelmeubel en douchecabine. 
Tweede verdieping: 
Ruime voorzolder met bergruimte, aansluitpunten voor de wasapparatuur, cv-ketel en dakraam, ruime vijfde
slaapkamer met dakkapel, bergruimte en wastafel. 



Soort woning Eengezinswoning
Ligging In woonwijk;vrij uitzicht
Woonopp 120 m²
Inhoud 405 m³
Perceelopp 178 m²
Bouwjaar 1967
Tuin Verzorgd, zuid, 6 x 4
Schuur / Berging vrijstaand steen
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed
Daktype zadeldak
Verwarming c.v.-ketel;open haard
Isolatievormen vloerisolatie;dubbel glas
Wijk Leusden-Zuid
Kadastrale gemeente Leusden
Gemeentecode D
Sectie D
Perceel 1584
Soort eigendom Volle eigendom








































