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Elke dag vakantie in deze unieke, uitgebouwde woning! 

Op een mooie plek, in de rustige wijk Munnikhove, staat deze uniek en uitgebouwde vrijstaande woning. De
woning is van alle gemakken voorzien en is net even iets groter dan de gemiddelde woning in de wijk. Zo zijn
de slaapkamers net iets groter en is er een meer dan royale badkamer ontstaan. Door de interne wijzigingen is er
tevens een heerlijk ruime woonkamer ontstaan. 

Alle vertrekken zijn gelijkvloers, hierdoor is de woning levensloopbestendig en een uitstekend alternatief voor
een appartement. Op korte afstand bevindt zich het geheel gemoderniseerde winkelcentrum "De Hamershof"
met een uitgebreid winkelassortiment en ook het wandel- en fietsgebied langs het Valleikanaal ligt op korte
afstand. 
De indeling is als volgt: 
Entree, ruime hal met meterkast, toegang naar de zeer ruime badkamer met wastafelmeubel, zwevend toilet,
aparte douchecabine en ligbad, twee prima slaapkamers, heerlijk ruime woonkamer met paletkachel en toegang
naar de tuin, moderne keuken in lichte kleurstelling en voorzien van een keramische kookplaat, afzuigkap, oven
en vaatwasmachine. 
Vrijwel de gehele woning is voorzien van glad gestucte wanden en houten vloeren. 

Nog een aantal punten op een rij: 

• Goed onderhouden 
• Woonoppervlakte 69 m² 
• Levensloop bestendig, alle gemakken gelijkvloers! 
• Voorzien van parketvloeren, gestucte wanden en paletkachel 
• Prima keuken en sanitair 
• Verrassend ruime en lichte woning 
• Parkeergelegenheid in de directe nabijheid. 



Soort woning Eengezinswoning
Ligging Aan rustige weg;in woonwijk
Woonopp 69 m²
Inhoud 269 m³
Perceelopp 149 m²
Bouwjaar 1983
Schuur / Berging vrijstaand hout
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed
Verwarming c.v.-ketel;open haard
Voorzieningen rookkanaal
Isolatievormen dakisolatie;muurisolatie;dubbel glas
Kadastrale gemeente Leusden
Gemeentecode F
Sectie F
Perceel 4337
Soort eigendom Volle eigendom




























