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Wat een heerlijk gezinshuis op een prachtplek! 

De fijne en zeer goed onderhouden familiewoning ligt in de gewilde wijk "Petenbos-West" en is aan de
achterzijde fors uitgebouwd en beschikt over twee dakkapellen op de tweede verdieping. De woning ligt aan een
verkeersluw straatje met enkel bestemmingsverkeer. De gebruiksvriendelijke achtertuin is speels ingericht en
beschikt over twee bergingen een supergezellige veranda en een achterom, hier kunt u na een lange werkdag
heerlijk genieten van de rust en al het groen om u heen! 
De woning is bijzonder goed onderhouden en voorzien van ankerloze spouwmuren, modern sanitair, een lichte
keuken en prima wand- en vloerafwerking. Op loopafstand liggen supermarkten, scholen, diverse
speelvoorzieningen en de bossen van de Utrechtse Heuvelrug. Ben je op zoek naar een fijn en ruim gezinshuis,
dan moet je de Houtvesterlaan 44 te komen bekijken, van harte welkom! 

De indeling is als volgt: 
Entree, ruime hal met meterkast, garderobe, trap naar de eerste verdieping en modern toilet met zwevend toilet
en fonteintje. Zowel de hal als het toilet zijn voorzien van een moderne lichtgrijze tegelvloer. De ruime
woonkamer met praktische provisiekast is aan de achterzijde ruim uitgebouwd en heeft een oppervlakte van
circa 30 m². De tuingerichte woonkamer beschikt over openslaande deuren naar de zonnige achtertuin, een
groot dakraam en een moderne laminaatvloer met V-groef. In de uitbouw bevindt zich tevens een tussenhal met
grote vaste kast en extra deur naar de achtertuin. Aan de voorzijde bevindt zich de keuken. De keuken is
uitgevoerd in een lichte kleurstelling met een houtlook aanrechtblad en mediterrane wandtegels. De keuken
beschikt over een gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasmachine en combi oven/magnetron. 

Eerste verdieping: 
Ruime overloop met royale slaapkamer over de gehele breedte aan de achterzijde, tweede slaapkamer aan de
voorzijde en moderne badkamer met inloopdouche, zwevend toilet en dubbele wastafel met meubel.
Slaapkamer achterzijde is voorzien van elektrische rolluiken. 

Tweede verdieping: 
Ruime overloop met dakkapel, aansluitpunten voor de wasapparatuur, cv-ketel (Nefit Topline 2011), royale
derde slaapkamer aan de achterzijde eveneens voorzien van een dakkapel. Beide dakkapellen zijn voorzien van
elektrische rolluiken. 

De achtertuin ligt heerlijk vrij en beschut, optimale privacy gegarandeerd! 



Soort woning Tussenwoning
Ligging Aan rustige weg;beschutte ligging;in bosrijke omgeving;in woonwijk
Woonopp 126 m²
Inhoud 415 m³
Perceelopp 166 m²
Bouwjaar 1994
Tuin Fraai aangelegd, zuid, 5.10 x 15
Schuur / Berging vrijstaand steen
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed
Daktype zadeldak
Verwarming c.v.-ketel
Voorzieningen buitenzonwering;dakraam;glasvezel kabel;mechanische ventilatie;natuurlijke

ventilatie;tv kabel
Isolatievormen volledig geïsoleerd
Wijk Petenbos-West
Kadastrale gemeente Veenendaal
Gemeentecode F
Sectie F
Perceel 1872
Soort eigendom Volle eigendom
































