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Op een schitterende locatie aan de Vrijheidslaan in Breukelen is te koop deze vrij gelegen 

hoekwoning met een garage en een lichte zonnige woonkamer, vrij uitzicht aan de voorzijde en 

een heerlijke diepe tuin op het Westen. U heeft nu de kans om op deze mooie plek te wonen. De 

woning heeft vier slaapkamers en een aparte wasruimte. Verrassend daarbij is de grote 

werkruimte/slaapkamer op de 2e verdieping.. Deze ruimte heeft aan de achterzijde een royale 

dakkapel over nagenoeg de gehele breedte van de woning. De tuin is heeft een ideale zonligging 

,is voorzien van een garage en heeft een achterom. Het toilet en badkamer zijn recent 

gemoderniseerd en zijn luxe uitgevoerd. Vrij parkeren is mogelijk aan de voorzijde en bij de 

garage aan de achterzijde van het perceel. De Vrijheidslaan heeft alleen lokaal verkeer en ligt op 

loopafstand van het winkelcentrum “de passage”, scholen, openbaar vervoer en buitenplaats 

Over-Holland, waar u heerlijk kunt wandelen. Ook op korte afstand van de Vecht en Loosdrecht 

gelegen zodat ook de watersporter niets te kort komt. Breukelen heeft een gunstige ligging door 

goede aansluiting met de A2; op 20 minuten rijafstand van Amsterdam en 15 minuten van 

Utrecht.  

Kortom een prettige woning, rustig gelegen, en vlakbij allerlei voorzieningen en dichtbij 

Amsterdam, Utrecht en Hilversum. U bent van harte welkom om te komen kijken!  

Indeling Begane grond: 

Entree met meterkast, garderobe, modern toilet en toegang tot de woonkamer. De keuken heeft 

veel kastruimte. Aan de voorzijde heeft u vanuit de woonkamer vrij uitzicht. De zonnige, diepe 

achtertuin ligt op het Westen. Het heeft 2 terrassen, zodat u heerlijk in de zon als ook in de 

schaduw kunt zitten. De tuin biedt veel privacy en heeft een vrije ligging. De garage is voorzien 

van elektra.  

1e verdieping; 

Via de overloop met trapopgang zijn er drie slaapkamers en een luxe badkamer (v.v. 2e toilet, 

douche, dubbel wastafelmeubel en handdoek radiator) te bereiken. 

2e verdieping; 

Overloop met wasruimte, bergkast en CV opstelling en een zeer royale slaapkamer met 

dakkapel. 

Algemeen:  

Bouwjaar: 1970, elektra vervangen in 2014, dakkapel geplaatst in 2011, CV combi HR gas 2005 

(geheel gereviseerd in 2019). Geheel voorzien van isolatieglas. 

Woonoppervlak conform NEN 2580 meetnorm: 120 m2, garage: 17 m2. Inhoud woonhuis: 400 

m3. Perceeloppervlakte: 271 m2.  

Goed onderhouden woonhuis op fraaie locatie gelegen! 

Vraagprijs: € 395.000,= kosten koper 

Oplevering: in overleg 















Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 31 januari 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Breukelen-Nijenrode
B
4359

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: vrijheidslaan 151




















