
Rondeel 42
Leusden

Vraagprijs € 359.000 k.k.

Hamersveldseweg 56
3833GS Leusden
www.herbrink.nl

Tel: 033-4950950
Fax: 033-4943208
Mail: info@herbrink.nl

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.



Heerlijk wonen in de wijk 't Vliet 

Wat een fijne lichte woning is dit! Deze verrassend ruime eengezinswoning ligt aan de rand van de wijk 't Vliet
en beschikt onder andere over vier ruime slaapkamers, een dakkapel en een zonnige achtertuin op het zuiden! De
woning heeft een ideale ligging, op steenworp afstand ligt het wandel- en fietsgebied langs het Valleikanaal en
de Grebbelinie, winkels, scholen en diverse restaurants liggen ook gemakkelijk dichtbij. Uitvalswegen A28 en
A1 liggen eveneens op korte afstand! 

De indeling is als volgt: 
Entree, hal met toiletgelegenheid met toilet en fonteintje, meterkast en trap naar de eerste verdieping, ruime
tuingerichte woonkamer met toegang naar de tuin, aan de voorzijde bevindt zich keuken. De keuken is
uitgevoerd in een lichte kleurstelling en beschikt over een gaskookplaat, afzuigkap, oven/magnetron, vaatwasser
en koelkast. De gehele begane grond beschikt over een massief eikenhouten parketvloer. 

Eerste verdieping: 
overloop met trap naar de tweede verdieping, ruime slaapkamer aan de voorzijde voorzien van een vaste kast,
uitgebouwde badkamer met dubbele wastafelmeubel, douchecabine en zwevend toilet. De badkamer is modern
van uitvoering en geheel betegeld. Aan de achterzijde bevinden zich nog twee slaapkamers. Deze verdieping is
vrijwel geheel voorzien van laminaat vloeren. 

Tweede verdieping: 
open zolderruimte, met aansluitpunten voor de wasapparatuur en cv-ketel. Aan de voorzijde is de woning recht
opgetrokken en aan de achterzijde is de woning voorzien van een dakkapel, hierdoor is er een fijne en
functionele zolderetage ontstaan. Ook deze verdieping beschikt over een laminaat vloer. 

Tuin 
De zonnige achtertuin op het zuiden beschikt over een groot terras bij de woning, diverse groene borders, een
gezellige veranda (2019), een ruime berging en een achterom. Het terras bij de woning beschikt over een
elektrisch zonnescherm. 

Nog een aantal punten op een rij: 
• Parkeerplaats aan de voorzijde op eigen terrein 
• Mooie lichte woning 
• Zonnige tuin op het zuiden 
• Elektrisch zonnescherm op de begane grond 
• Dakkapel op de tweede verdieping 
• Voldoende extra parkeerruimte rond de woning 
• Mooie ligging in de kindvriendelijke wijk 't Vliet 



Soort woning Eengezinswoning
Ligging Aan rustige weg;beschutte ligging;in woonwijk
Woonopp 119 m²
Inhoud 416 m³
Perceelopp 144 m²
Bouwjaar 2000
Tuin Verzorgd, zuid, 5 x 13
Schuur / Berging vrijstaand hout
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed
Daktype lessenaardak
Verwarming c.v.-ketel
Voorzieningen buitenzonwering;glasvezel kabel;mechanische ventilatie;natuurlijke ventilatie;tv kabel
Isolatievormen volledig geïsoleerd
Wijk 't Vliet
Kadastrale gemeente Leusden
Gemeentecode I
Sectie I
Perceel 938
Soort eigendom Volle eigendom












































