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Deze recent gemoderniseerde middenwoning is licht en zonnig, heeft een moderne eigentijdse 

afwerking, veel prettige leefruimte, een diepe zonnige tuin op het zuidwesten en voor en 

achter vrij uitzicht. Het huis ligt in een prachtige woonomgeving dicht bij de bossen. Met de 

tuingerichte nieuwe woonkeuken, gezellige woonkamer, complete moderne badkamer, 4 

slaapkamers, veel bergruimte en de heerlijke tuin is dit het ideale gezinshuis om te wonen! 

 

De wijk Driesprong is royaal opgezet met groen en water. Op loopafstand zijn 2 basisscholen, 

winkel- en medische voorzieningen en het NS station. In de spitsuren is Utrecht-Centraal 4 

keer per uur binnen 15 minuten bereikbaar, er is een goede verbinding richting 

Veenendaal/Rhenen en Utrecht CS. Maarn heeft op- en afritten aan de snelweg A12 (Utrecht-

Arnhem). In Maarn woon je luxe: midden in Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug, een 

prachtige woonomgeving met uitgestrekte bossen, zandverstuivingen, natuur, een manege 

en om de hoek de Golfbaan Anderstein.  

 

Detailinformatie van het huis: 

 

Perceel 178m2, inhoud ca.422m3, woonoppervlakte is ca.120m2, bouwjaar 1973  

Het huis is instap klaar 

Traditionele, degelijke bouw; dubbel glas, muur-, spouw-, dakisolatie  

Verwarming middels een Nefit HR combi c.v ketel uit 2014, laatst onderhouden in 2019 

Schilderwerk buiten is van 2019 

De woning is intern geheel geschilderd in 2015 

De keuken is van 2015, de badkamer is grotendeels vernieuwd in 2015 

De huidige bewoners hebben in 2015 het huis gemoderniseerd op meerdere punten 

In 2018 is de schoorsteen gezandstraald, geïmpregneerd en nieuw gevoegd 

Op de begane grond liggen plavuizen met vloerverwarming als hoofdverwarming 

Geïntegreerde wandverlichting in de woonkamer 

De wanden en het plafond op de begane grond zijn glad gestukadoord 

Elektra en diverse wandcontactdozen vernieuwd in 2015 
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Indeling: 

  

Begane grond: 

 

Entree, hal met meterkast, garderobe, toiletruimte met vrijhangend toilet, toegang naar de 

woonkamer. In de woonkamer is de trapopgang, aan de voorzijde de zithoek met erker en vrij 

uitzicht. Aan de tuinzijde is de eetkamer / woonkeuken met deur naar de tuin, aansluitend de 

luxe open keuken. Op de vloer in de woonkamer zijn lichtgrijze grote plavuizen met 

vloerverwarming als hoofdverwarming. De wanden en het plafond zijn glad gestukadoord. 
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De strak moderne keuken is in wandopstelling plus apart een kookeiland met gezellige zit bar. 

De keuken is in de kleurstelling wit met antraciet, heeft een composietstenen aanrechtblad, 

greeploze brede lades en kasten, de volgende inbouwapparatuur: een 5 pits Atag gaskookplaat 

met wokpit, in het plafond geïntegreerde afzuigkap, AEG combi- stoomoven, koelkast, 

Favorit Proclean vaatwasser. In de keuken is een verlaagd plafond met inbouwverlichting. 

Een deur in de keuken geeft toegang naar de achtertuin. 
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1e verdieping:  

 

Overloop met trapopgang, vaste kast, badkamer met vrijhangend toilet, ligbad, aparte douche 

en wastafelmeubel, 3 grote slaapkamers, 2 met vaste kasten, 1 met balkon. 
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2e verdieping:  

 

Voorzolder, toegang tot een aparte wasruimte met aansluitingen voor wasmachine en droger. 

Aparte berging met de opstelling van de c.v. ketel. Aansluitend toegang naar de 4e 

slaapkamer met dakraam en veel bergruimte achter de knieschotten.  

 

  
 

 

 



  
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. 
 

Tuin: 

 

Fraai aangelegde onderhoudsarme voor- en achtertuin, ligging achtertuin is zuidwest, ideaal 

om te genieten van middag- en avondzon. De sfeervolle achtertuin is beschut, voorzien van 

sierbestrating, borders, pergola's, ruimte voor een lounge- en of eethoek. In de achtertuin is 

een ruime schuur. Achter de schuur is ruimte voor het plaatsen van de kliko's (restafval, GFT 

en papier). De achtertuin heeft een achterom naar het pad achter de huizen. 

 

  
 

  
 

Maarn: 

 

Maarn is lommerrijk gelegen, dichtbij diverse uitvalswegen. U woont er rustig, de randstad is 

snel bereikbaar. Het Henschotermeer is op 10 minuten fietsen afstand. De bossen van 

Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug en de zandverstuiving aan De Koeheuvels zijn op 

loopafstand. Maarn heeft diverse sport-, en culturele verenigingen, scholen, winkels, 

voorzieningen en een eigen NS-station. De bossen bieden verschillende mountainbike-, 

hardloop- wandelmogelijkheden. 
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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 
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Tweede verdieping 
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Tweede 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. 
 

Berging 
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Berging 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 


