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Energiebesparende woning met een optimale privacy! 

In het hart van Leusden-Zuid, heerlijk rustig gelegen, staat deze onder architectuur gebouwde halfvrijstaande
semi-bungalow. De bungalow beschikt over een een prachtige parktuin met diverse terrassen en een mooie
waterpartij. De huidige bewoners hebben reeds energiebesparende maatregelen genomen, zo zijn er in 2016 12
zonnepanelen geplaatst en beschikt de woning over een luchtwarmtepomp! 

Op zeer korte afstand bevindt zich de supermarkt, "grand café ", sportschool, gezondheidscentrum (huisarts,
tandarts, apotheek en fysiotherapie) en multifunctioneel centrum. Landgoed "Den Treek" met zijn vele wandel-
en fietspaden ligt op zeer korte afstand. 

De indeling is als volgt: 
Entree, gezellige hal met toiletgelegenheid, toegang naar de ruime woonkamer voorzien van een eikenhouten
vloer en openslaande deuren naar prachtig aangelegde tuin, tussenhal met aansluitend een gezellige werkkamer
met veel lichtinval en eigen ingang. De keuken bevindt zich aan de voorzijde van de woning is voorzien van
diverse inbouwapparatuur. De keuken is uitgevoerd in een lichte kleurstelling met een composiet aanrechtblad
en een aparte ontbijthoek. 

De tuin is onder architectuur aangelegd en voorzien van mooie terrastegels, een vijverpartij en een tuinberging.
In deze tuin waant u zich in een waar paradijs met optimale privacy! 

Via de centrale hal aan de voorzijde komt u in het verlaagde gedeelte van het huis (split-level) bevindt zich een
tweetal slaapkamers en een badkamer voorzien van een wastafelmeubel, douche en toilet. 

Eerste verdieping: overloop, tweede badkamer met douche, wastafel en toilet, royale slaapkamer met veel
lichtinval. 

Nog een aantal punten op een rij: 
• Royale kavel van 396 m² 
• Veel rust en privacy 
• Parkeergelegenheid op eigen terrein 
• Zonnige, mooi aangelegde tuin op het zuid-westen 
• Drie slaapkamers, twee badkamers en een werkkamer 
• Goed onderhouden 
• Voorzien van 12 zonnepanelen en een luchtwarmtepomp 
• Voorzien van een alarmsysteem. 



Soort woning Half-vrijstaande woning
Ligging Aan rustige weg;beschutte ligging;in bosrijke omgeving;in woonwijk
Woonopp 148 m²
Inhoud 525 m³
Perceelopp 396 m²
Bouwjaar 1994
Tuin Fraai aangelegd, zuid, 11 x 15
Schuur / Berging niet aanwezig
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed
Daktype plat dak
Verwarming c.v.-ketel;warmtepomp
Voorzieningen glasvezel kabel;mechanische ventilatie;tv kabel;zonnepanelen
Isolatievormen dakisolatie;muurisolatie;dubbel glas
Wijk Leusden Zuid
Kadastrale gemeente Leusden
Gemeentecode D
Sectie D
Perceel 2173
Soort eigendom Volle eigendom






























