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Bent u op zoek naar een woning in een prachtige omgeving en voldoende ruimte voor u en uw gezin?

Dan is deze tussenwoning in Leersum wellicht de perfecte woning voor u! Mooi gelegen in een autoluwe en kindvriendelijke
straat met uitzicht over een speelveld/groenvoorziening en op steenworp afstand van de bossen van Nationaal Park de
Utrechtse Heuvelrug. De woning zelf is ruim, heeft 4 slaapkamers, een praktische bijkeuken en een heerlijke tuin op het zuiden.
De extra grote berging heeft veel extra’s zoals een pantry, toilet en een badkamer. Ook is er een mogelijkheid voor het bijkopen
van een garagebox grenzend aan het achterpad van de woning.

Indeling: entree/hal met meterkast, trap naar verdieping, trapkast en toilet met fonteintje. Doorzon woonkamer met schouw
voorzien van houtkachel en deur naar de tuin. Half open keuken met moderne hoekopstelling voorzien van inbouwapparatuur
en toegang naar de praktische bijkeuken met opstelplaats wasmachine, droger, bergruimte en deur naar de tuin.
1e verdieping: overloop, toiletruimte met toilet, ruime voorslaapkamer met deur naar balkon, 2e en 3e slaapkamer, moderne
badkamer met inloopdouche en badmeubel.

2e verdieping: overloop met wastafel, berging, opstelplaats cv, dakvenster en dakkapel, 4e kamer met dakkapel.

Buiten: fraai aangelegde voor- en achtertuin. Achtertuin voorzien van speelse hoogteverschillen, terrassen, borders en
houtopslag. Ruime (geïsoleerde) berging met plavuizen vloer, pantry, toiletruimte en badkamer met badmeubel en douche. Via
de schuur is de achterom bereikbaar en de optionele garagebox.

Bijzonderheden:
- De 4e kamer op de 2e verdieping is niet meegerekend in de gebruiksoppervlakte omdat de stahoogte (186cm) hier niet aan
voldoet.
- Goed gelegen tegenover groenvoorziening met picknickbanken en speelgelegenheid.
- Op steenworp afstand van het bos.
- De woning kan ook zonder garagebox aangekocht worden, deze is ook niet in de koopsom inbegrepen.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 385.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1963
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 122 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 5 m2

Externe Bergruimte 19 m2

Overige inpandige ruimte 19 m2

Perceeloppervlakte 174 m2

Inhoud 493 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Buitenzonwering, rookkanaal en kabel TV

Energie

Definitief energielabel D
Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit gas gestookt uit 2016, eigendom

Kadastrale gegevens

Leersum G 246
Oppervlakte 167 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Leersum G 641
Oppervlakte 7 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 60 m2 (10m diep en 6m breed)
Ligging tuin Gelegen op het westen
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)

Voorzieningen Voorzien van elektra, voorzien van verwarming en voorzien
van water

Isolatie Muurisolatie

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Garage

Soort garage Garagebox
Capaciteit 1 auto

Planterslaan 11, Leersum















































Plattegrond











Plattegrond 3D
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Kadastrale kaart












