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In de fijne en groene wijk Claverenblad-Wildenburg ligt deze charmante vrijstaande woning met garage, serre
en twee werkkamers op de begane grond! U zult vanaf de voorzijde niet vermoeden hoeveel ruimte deze woning
te bieden heeft! De achtertuin op het westen ligt heerlijk vrij en beschikt over een gezellige veranda met berging,
diverse terrassen en groene borders. 

De woning ligt aan de rand van de wijk met alle voorzieningen op korte afstand. Zo bent u binnen enkele
minuten bij zwembad de Octopus, diverse sportvoorzieningen maar ook op fietsafstand ligt winkelcentrum "De
Hamershof" met een ruim winkelassortiment. Lekker wandelen of genieten van een lange fietstocht, landgoed
"Den Treek" ligt op steenworp afstand! 

Komt u een keertje kijken? U bent van harte welkom! 

De indeling is als volgt: 
Entree, hal met moderne toiletgelegenheid met zwevend toilet en fonteintje, meterkast en trap naar de eerste
verdieping, toegang naar de werkkamer aan de voorzijde, heerlijk ruime woonkamer met apart eetgedeelte aan
de voorzijde en zitgedeelte met gas haard aan de tuinzijde. Aan de voorzijde bevindt zich de keuken. De keuken
is uitgevoerd in een lichte kleurstelling en beschikt onder andere over een inductie kookplaat, afzuigkap,
oven/magnetron, vaatwasmachine, koelkast en vriezer. Via de woonkamer komt u in een ruime serre over de
gehele breedte van de woning, de serre is heerlijk licht en beschikt over een schuifpui naar de zonnige tuin. Via
de serre komt u bij de tweede werkkamer. De gehele begane grondvloer is voorzien van een hoogwaardige pvc
vloer. 
De heerlijk ruime achtertuin op het westen is mooi aangelegd en beschikt over ruime terrassen en diverse
groene borders en hagen. Achterin de tuin bevindt zich een gezellige veranda met extra berging. 

Eerste verdieping: 
Overloop, drie slaapkamers, een slaapkamer aan de voorzijde, een slaapkamer met dakkapel aan de zijkant en
een ruime derde slaapkamer over de gehele breedte aan de achterzijde. Deze slaapkamer beschikt over een vaste
kastenwand en toegang naar de bergzolder met aansluitpunten voor de wasmachine en droger en cv-ketel. De
moderne badkamer bevindt zich aan de voorzijde en beschikt over een dubbele wastafel met badmeubel,
zwevend toilet en inloopdouche. 

Tweede verdieping: 
Via de vaste trap te bereiken zolderverdieping met groot dakraam. Hier bevindt zich een zee aan bergruimte! 

• Gezellige vrijstaande woning met garage 
• Ruime serre met uitzicht op de tuin 
• Twee werkkamers op de begane grond 
• Drie slaapkamers op de eerste verdieping 
• Perceelgrootte 381 m² 



• Woonoppervlakte 137 m² 
• Parkeergelegenheid op eigen terrein 
• Zonnige achtertuin op het westen 
• Nabij scholen, winkels en sportfaciliteiten 

Soort woning Vrijstaande woning met garage
Ligging In woonwijk
Woonopp 137 m²
Inhoud 542 m³
Perceelopp 381 m²
Bouwjaar 1986
Tuin Verzorgd, west, 14 x 10
Schuur / Berging vrijstaand hout
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed
Daktype zadeldak
Verwarming c.v.-ketel;gashaard
Voorzieningen dakraam;schuifpui
Isolatievormen dubbel glas
Wijk Claverenblad Wildenburg
Kadastrale gemeente Leusden
Gemeentecode E
Sectie E
Perceel 4703
Soort eigendom Volle eigendom












































