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Geniet van het buitenleven! 

Op een prachtige plek, aan de rand van het landelijke Achterveld. Staat deze charmante vrijstaande woning met
grote vrijstaande schuur (20 x 11) en diverse opstallen. De woning ligt op een fantastisch perceel van maar
liefst 1.094 m² en ligt zowel aan de voorzijde als achterzijde geheel vrij! Het perceel biedt u nog diverse
mogelijkheden, hier kunt u uw droom verwezenlijken! 

Op korte afstand liggen diverse voorzieningen zoals een grote supermarkt, diverse scholen, restaurants en
sportfaciliteiten. Binnen enkele minuten rijden bent u in het hart van Leusden of Barneveld. Uitvalswegen A 28
en A 1 liggen eveneens gemakkelijk dichtbij. Komt u ook een keertje kijken? 

De indeling is als volgt: 

Entree, gezellige hal met meterkast, trap naar de eerste verdieping en toiletgelegenheid met zwevend toilet en
fonteintje, toegang naar de werkkamer met vaste kastenwand, heerlijk ruime woonkamer aan de voorzijde van
de woning, in L-vorm met aansluitend een gezellige woonkeuken met een aparte eetgedeelte en openslaande
deuren naar de achtertuin. De keuken beschikt over veel bergruimte, een keramische kookplaat, afzuigkap,
oven, vaatwasmachine, koelkast en vriezer, aansluitend bereikt u de bijkeuken met aansluitpunten voor de
wasapparatuur en toegang naar de badkamer met ligbad, wastafel en toilet. Via de achterdeur komt u in een
ruime berging met aansluitend het atelier. 

Eerste verdieping: 
Ruime overloop met veel lichtinval door het dakkapel aan de zijkant, een bijzonder ruime slaapkamer over de
gehele breedte van de woning aan de voorzijde, twee slaapkamers aan de achterzijde. Één van de slaapkamers
heeft toegang naar het dakterras aan de achterzijde. De badkamer (2020) is voorzien van groot ligbad, douche,
wastafel met meubel en zwevend toilet. De wanden zijn voorzien van een gladde en strakke stuclaag. 

Tweede verdieping: 
Via de vaste trap te bereiken zolderetage, ruime voorzolder met veel bergruimte, gezellige vierde slaapkamer
met groot dakraam en raam aan de achterzijde. 

Achter de woning bevindt zich diverse opstallen, waaronder een ruime berging, een veranda en een gezellige
hooimijt. 
De vrijstaande royale schuur is voor zeer veel doeleinden geschikt en biedt een tal van mogelijkheden. De
schuur heeft een oppervlakte van 20 x 11 meter. 

Om een goede indruk te krijgen van de woning en alle opstallen, nodigen wij u heel graag een keer uit om te
komen kijken, u bent van harte welkom! 



Soort woning Vrijstaande woning
Ligging Landelijk gelegen
Woonopp 148 m²
Inhoud 550 m³
Perceelopp 1095 m²
Bouwjaar 1929
Schuur / Berging vrijstaand steen
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed
Daktype zadeldak
Verwarming c.v.-ketel
Voorzieningen dakraam;natuurlijke ventilatie;tv kabel;zonnecollectoren
Isolatievormen dakisolatie;vloerisolatie;dubbel glas
Kadastrale gemeente Stoutenburg
Gemeentecode B
Sectie B
Perceel 2745
Soort eigendom Volle eigendom


























