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In de jongste wijk van Leusden, gelegen direct aan water en de ecologische zone, ligt deze subliem afgewerkte
vrijstaande villa met rieten kap, grote garage, praktijkruimte en nieuw bijgebouw. 

De villa is werkelijk op alle punten tot in de details afgewerkt en voorzien van diverse stijlelementen uit de
dertiger jaren. 

Bent u op zoek naar een nieuwbouwwoning, maar wilt u niet wachten, dan is dit een uitstekende mogelijkheid.
Recent is de woning voorzien van een nieuw bijgebouw welke geheel naar eigen inzicht is in te richten. Laat u
verrassen en kom geheel vrijblijvend deze prachtige villa een keer van binnen bekijken. 

De indeling is als volgt: 

Entree, ruime hal met vide, toiletgelegenheid en meterkast, bijzonder royale woonkamer met veel lichtinval,
fraaie gashaard met schouw, schuifpui naar de tuin en openslaande deuren naar het overdekte terras. Zeer luxe
keuken voorzien van onder andere gasfornuis met wokbrander, afzuigkap, vaatwasmachine en koelkast.
Toegang naar de praktijkruimte met deur naar de tuin en toegang naar de ruime garage. De woonkamer is deels
voorzien van een hoogwaardige houten vloer, de hal, eetgedeelte en keuken hebben een bijzonder bakstenen
vloer, werkelijk een lust voor het oog. 

1e verdieping: ruime overloop, vier ruime slaapkamers waarvan twee kamers met toegang tot het ruime balkon,
luxe badkamer met douche, whirlpool en dubbele wastafel, aparte toiletgelegenheid, aparte ruimte met
aansluitpunten voor de wasapparatuur en c.v.-opstelling. 

2e verdieping: overloop met vaste kast, bijzonder ruime slaapkamer (circa 24 m²) en twee charmante
dakkapellen, tweede badkamer met fraai ligbad, wastafel , derde toilet en handdoeken radiator. 

In de tuin is zeer recent een bijgebouw gerealiseerd. Deze is geheel naar eigen inzicht in te richten en af te
werken. 

Eventueel is er extra grond bij te koop. 

Nog een aantal punten op een rij: 

• Woonoppervlakte van circa 250m² 
• Perceeloppervlakte circa 639 m² 
• Grote garage en parkeerplaats op eigen terrein 
• Prachtige ligging, direct grenzend aan water en ecologische zone 
• woning met veel privacy 
• gelegen aan het einde van de straat, verkeersluw 



• voorzien van vijf slaapkamers en twee badkamers 
• luxe keuken en luxe sanitair 
• bijzonder fraaie vloeren 
• zeer hoogwaardige afwerking. 

Soort woning vrijstaande villa
Wijk Tabaksteeg
Ligging in woonwijk, aan water, aan park, vrij uitzicht
Bouwjaar 2007
Aanvaarding in overleg
Isolatie de woning is volledig geïsoleerd
Verwarming c.v. combi ketel, gas, eigendom, 2007
Inhoud circa 990 m³
Woonoppervlakte circa 250 m²
Onderhoud binnen en buiten uitstekend
Type dak tentdak
Dakmateriaal riet
Praktijkruimte 1 x vrijstaand v.v. elektra en 1 x aangebouwd v.v. elektra
Berging aangebouwd steen v.v. elektra
Voorzieningen mechanische ventilatie, buitenzonwering, dakraam, rookkanaal, tv kabel, schuifpui
Tuin voortuin, achtertuin en zijtuin, fraai aangelegd
Ligging achtertuin zuid
Oppervlakte achtertuin circa 15 diep en 25 breed (totaal 375 m²)
Parkeergelegenheid aangebouwd steen en parkeerplaats
Kadastraal bekend gemeente Leusden, sectie I, nummer 1375, perceeloppervlakte 639 m²
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















Betreffende het perceel: Berg Enk 24, 3832JB, LEUSDEN Tabaksteeg
d.d.:  
Voor de onderstaande zaken -ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn- geldt dat ze
soms wel en soms niet in de woning achterblijven. W ilt u aangeven wat in uw situatie het
geval is? 

Zaken Blijft
achter

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen NVT

Tuinaanleg/bestrating/beplanting

Buitenverlichting
Tijd- of schemerschakelaar/
bewegingsmelder
Tuinhuis/buitenberging
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging
(Broei)kas
Voet droogmolen
Overige tuin, te weten:
    -
    -
    -
 
Woning
Vlaggenmast
Schotel/antenne
Brievenbus
(Voordeur)bel
Alarminstallatie
Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie
Rookmelders
Rolluiken/zonwering buiten
Zonwering binnen
Vliegenhorren
Raamdecoratie, te weten:
    - Gordijnrails/gordijnen/vitrages
    - Rolgordijnen
    - Losse horren/rolhorren
    -
    -



Zaken Blijft
achter

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen NVT

Vloerdecoratie, te weten:
    - vloerbedekking
    - parketvloer/laminaat
    - plavuizen
    -
Warmwatervoorziening, te weten:
    -
    -

CV met toebehoren     

Thermostaat
Mechanische ventilatie/luchtbehandeling
Airconditioning
(Voorzet) open haard met toebehoren
Allesbrander
Kachels
Isolatievoorzieningen
(voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten:
    -
    -
    -
Radiatorafwerking
Schilderijophangsysteem
Keukenblok met bovenkasten
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
    -
    -
    -
    -
    -
    -
Keukenaccessoires
    -
    -
    -
Verlichting, te weten:
    -
    -
    -
    -
 



Zaken Blijft
achter

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen NVT

(Losse) kasten, legplanken, te weten:
    -
    -
    -
Vast bureau
Spiegelwanden
Wastafels met accessoires
Toiletaccessoires
    -
    -
Badkameraccessoires
    -
    -
    -
Sauna met toebehoren
Veiligheidsschakelaar wasautomaat
Waterslot wasautomaat
 
Overig
Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn
maar waarvan eventuele leascontracten,
huurkoopcontracten of huurcontracten
zijn over te nemen, te weten:
    -
    -
    -
    -
Overige zaken, te weten:
    -
    -
    -
    -
    -

voor akkoord:

De opdrachtgever/verkoper,
(en echtgeno(o)t(e)/partner).

koper (en echtgeno(o)t(e)/partner).

plaats en datum: plaats en datum:


