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de Perken 6, Leersum

Op een prachtige locatie aan een mooie laan, op loopafstand van de mooie bossen en leuke winkels die Leersum rijk is, staat
deze royale semi-bungalow met carport en berging. De woning staat op een ruim perceel van ca. 645 m² en heeft voldoende
parkeergelegenheid op eigen terrein. Deze bungalow moet gemoderniseerd worden, maar heeft prachtige ruimtes om er uw
eigen invulling aan te geven. De royale living met toegang tot een serre biedt volop mogelijkheden. Ook is er een mogelijkheid
om extra ruimte bij de keuken te trekken waardoor er een ruime woonkeuken ontstaat. Werkelijk een prachtige ruime bungalow
op een toplocatie met veel mogelijkheden!

Leersum- hoog ligt tegen de bossen van Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug. Hier kunt u urenlang wandelen, fietsen of
paardrijden. Ook de overige voorzieningen van het dorp, zoals scholen en winkels zijn in de nabije omgeving gelegen. Verder is
Leersum ideaal gesitueerd. Enerzijds erg groen en midden in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug en anderzijds vlak met
weilanden gelijk een polderlandschap. Voor de meeste bewoners is de centrale ligging in het midden van het land op slechts 6
km van de A12 (Maarsbergen) en met Utrecht op nog geen 25 minuten rijden een van de belangrijkste redenen om voor
Leersum te kiezen.

Indeling:
Ontvangsthal, garderobe, werkkamer, ruime living met aansluitend een serre met openslaande deuren naar de tuin. Gesloten
keuken in wandopstelling met inbouwapparatuur, 3 vaste kasten en deur naar de tuin. Op de begane grond zijn twee
slaapkamers met vaste kasten, waarvan één slaapkamer voorzien is van een deur naar de tuin. Ruime badkamer met bad,
wastafel en toilet. Via de entree aan de voorzijde is een 2e hal bereikbaar met meterkast, doorloop naar entree aan de zijkant
van de woning waar de trapopgang naar de 1e verdieping is gesitueerd. Via deze hal is ook de berging bereikbaar wat een
gedeelte is van de voormalige garage.

1e verdieping:
Voorzolder met dakraam en vaste kast voorzien van cv-opstelling, overloop met aansluitend 3 ruime slaapkamers met grote
dakramen, kopgevelramen en extra knieschotbergruimte. Van de 4e ruime slaapkamer is een eenvoudige badkamer gemaakt
met douchehoek, toilet, wastafel en groot dakraam.

Buiten:
Oprit met ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein, sierstraatwerk en borders. De woning is aan beiden zijden
afgesloten middels een afsluitbaar hek. De achtertuin bestaat uit een ruim terras, groot gazon met borders en een ruime carport.

Bijzonderheden:
- Bouwjaar 1972.
- Woonoppervlakte 259 m², inhoud 945 m³, perceeloppervlak 645 m².
- Gedeeltelijk voorzien van isolerende beglazing.
- Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.
- 2 slaapkamers en badkamer op de begane grond.
- Notariskeuze verkoper.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 789.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Bungalow, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1972
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 259 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 25 m2

Overige inpandige ruimte 8 m2

Perceeloppervlakte 645 m2

Inhoud 945 m3

Indeling

Aantal kamers 7 (5 slaapkamers)
Aantal badkamers 2 badkamers
Badkamervoorzieningen 1 ligbad, 2 toiletten, 2 wastafels en 1 douche
Aantal woonlagen 2 woonlagen
Voorzieningen Buitenzonwering, dakraam, natuurlijke ventilatie en rolluiken

Energie

Definitief energielabel D
Isolatie Dakisolatie en gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel gas gestookt

Kadastrale gegevens

Leersum G 390
Oppervlakte 645 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in bosrijke omgeving en in woonwijk
Tuin Achtertuin, tuin rondom, voortuin en zijtuin
Achtertuin 187 m2 (22m diep en 8.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidoosten

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Garage mogelijk
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Plattegrond 3D
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