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Wonen in het groen! 

Aan de rand van de wijk "Groenhouten" gelegen royale twee-onder-één-kapwoning met garage en heerlijk ruime
tuin op het westen. 

Wanneer u voor deze halfvrijstaande woning staat, zult u niet verwachten wat een zee aan ruimte er achter de
gevel verscholen ligt! De woning ligt in de ruim opgezette wijk "Groenhouten" en beschikt over een forse
garage met elektrische deur (geïsoleerde sectionaaldeur met afstandbediening), een zeer royale woonkamer en
een groot dakkapel over vrijwel de gehele breedte op de eerste verdieping. Door de vrije ligging aan zowel
voor- als achterzijde beschikken de toekomstige bewoners over bijzonder veel privacy. De heerlijke tuin
beschikt over een groot terras, gazon, waterpartij, mooi aangelegde borders en een gezellig terras aan het water.
In de voortuin is nog een haardhouthok met opbergkast aanwezig. Het gehele perceel bedraag maar liefst 314
m². Vanuit de woonkamer heeft u een mooi uitzicht over de tuin, de waterpartij en de groene wal. 

De Indeling is als volgt: 

Entree, ruime hal met garderobe, trap naar de eerste verdieping, toiletgelegenheid met fonteintje, bijkeuken met
aansluitpunten voor de wasapparatuur en veel bergruimte. Via de bijkeuken komt u in de ruime garage met
eveneens veel bergruimte en een elektrische garagedeur. De zeer ruime woonkamer beschikt over een
hoogwaardige laminaat vloer, een (inbouw) open haard en schuifpui naar de zonnige achtertuin op het westen.
Aan de voorzijde bevindt zich de keuken in U-opstelling. De keuken is voorzien van een inductie kookplaat,
afzuigkap, vaatwasmachine en heteluchtoven. 

Eerste verdieping: bijzonder slim verbouwde verdieping voorzien van een grote dakkapel over vrijwel de gehele
breedte van de woning. Overloop met dakraam en aparte toiletgelegenheid, uitgebouwde slaapkamer aan de
voorzijde, tweede slaapkamer aan de voorzijde met grote inloopkast, tussenhal naar de royale ouderslaapkamer
aan de achterzijde en vierde slaapkamer aan de achterzijde (in totaal zijn er vier slaapkamers op de verdieping),
badkamer met dubbele wastafel, grote douchegelegenheid. De badkamer beschikt eveneens over een groot
dakraam. 

Via een losse trap is de bergzolder te bereiken. 

Nog een aantal punten op een rij: 

• Bijzonder ruime 2/1 kapwoning met garage 
• Vier slaapkamers op de eerste verdieping 
• 12 Zonnepanelen 
• Voorzien van een groot dakkapel voorzien van kunststof kozijnen, aan de achterzijde 
• Terras voorzien van een zonnewering over de gehele breedte van de woning 



• Parkeergelegenheid voor meerdere auto's op eigen terrein 
• Voorzien van ankerloze spouwmuren 

Soort woning 2/1 kapwoning met garage
Ligging Aan rustige weg;aan water;in woonwijk
Woonopp 164 m²
Inhoud 635 m³
Perceelopp 314 m²
Bouwjaar 1972
Tuin Verzorgd, west, 8 x 11
Schuur / Berging vrijstaand steen
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed
Daktype zadeldak
Verwarming c.v.-ketel;open haard
Voorzieningen alarminstallatie;mechanische ventilatie;schuifpui;zonnepanelen
Isolatievormen dakisolatie;vloerisolatie;dubbel glas
Wijk Groenhouten
Kadastrale gemeente Leusden
Gemeentecode E
Sectie E
Perceel 2954
Soort eigendom Volle eigendom




































