
Hessenweg 371
ACHTERVELD

Herbrink Makelaars 


is thuis in de markt!

Vraagprijs € 875.000 k.k.

033-4950950 | info@herbrink.nl
HERBRINK.NL



Herbrink Makelaars is een plek 


waar koper en verkoper elkaar ontmoeten!



Welkom

Herbrink Makelaars o.g. is al meer dan 40 
jaar actief in de regio. Als geen ander 
kennen we de marktontwikkelingen en 
mogelijkheden van woonlocaties en 
openbare voorzieningen in Leusden, 
Amersfoort, alsmede in de regio Eemland. 
Een bloeiende en groeiende regio, waarin 
we zelf ook blijven meegroeien. 




Samen met ons hechte team, waaronder de 
eerste en tweede generatie van Herbrink, 
hebben wij vele opdrachtgevers begeleid bij 
de aankoop en verkoop van hun woning. 
Wij adviseren u graag voorafgaand aan de 
verkoop of aankoop van uw woning. 
Begeleiden u gedurende het gehele proces. 
Maar ook daarna staat onze deur altijd voor 
u open voor advies en antwoorden op uw 
vragen.




Kortom; Herbrink Makelaars is de 
aangewezen plek waar koper en verkoper 
elkaar ontmoeten!

Herbrink Makelaars

Hamersveldseweg 54 


3833 GS Leusden




033 4 950 950

info@herbrink.nl


 herbrink.nl

Neem een kijkje 
bij ons op kantoor!
Scan de code met je telefoon 

om de video te bekijken
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Kenmerken

Woonoppervlakte


Perceeloppervlakte


Inhoud


Tuin oppervlakte


Bouwjaar


Aantal kamers 


Aantal slaapkamers


Energielabel

142 m²


890 m²


496 m³


undefined m²


1997
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B



Omschrijving









Levensloop bestendig wonen in het mooie dorp 
Achterveld, maar ook prima geschikt voor een 
gezin met kinderen!




In het mooie dorp Achterveld mogen wij u nu 
deze vrijstaande woning met ruime vrijstaande 
garage met ruimte voor maar liefst drie auto's, 
slaapkamer en badkamer op de begane grond 
aanbieden. De woning ligt op een ruim perceel 
van 890 m² en heeft aan de voorzijde een 
fantastisch uitzicht over de weilanden.

Het huis ligt op een mooie plek aan de rand van 
het landelijke Achterveld. Alle voorzieningen die je 
dagelijks nodig hebt zoals scholen, supermarkt en 
sportvoorzieningen liggen op korte afstand. 
Achterveld is een fijn dorp aan de rand van de 
provincie Utrecht en heeft een ontzettend gezellig 
karakter, alles kan niets moet! In het centrum van 
het dorp staat de Rooms-Katholieke kerk met een 
bijzondere Neo-Romaanse uitstraling. Uiteraard 
bevinden zich rondom de kerk de gezellige 
kroegen en restaurants. Voor de grotere 
boodschappen bent u binnen tien minuten in 
Leusden, Amersfoort of Barneveld.




De indeling is als volgt:

Entree, ruime hal en trap naar de eerste 
verdieping, toegang naar de gezellige woonkamer 
met haard. De woonkamer is voorzien van een 
schuifpui naar de ruime achtertuin. De dichte 
keuken is te bereiken via de woonkamer en 
beschikt over een gaskookplaat, vaatwasser en 
oven. Aansluitend de bijkeuken met 
aansluitpunten voor de wasapparatuur en deur 
naar de achtertuin. Via de centrale hal is de ruime 
slaapkamer en aangrenzende badkamer te 
bereiken. De badkamer beschikt over een 
inloopdouche en wastafel. 
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De dichte keuken is te 

bereiken via de 
woonkamer. 
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Eerste verdieping: 




Overloop met toegang naar de drie slaapkamers 
en de badkamer. De slaapkamer aan de 
achterzijde is over de volledige breedte van de 
woning. De badkamer is voorzien van een 
inloopdouche, toilet en wastafel. Tevens bevindt 
zich op deze etage een aparte ruimte voor de Cv-
ketel. 
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Ruime garage met extra 
zijdeur



Plattegrond
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Plattegrond



Plattegrond
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Plattegrond



Plattegrond
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Kadastrale kaart



Locatie op de kaart
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Roald Herbrink
Beëdigd NVM Makelaar

Onze medewerkers

Marina Keijzer
Assistent-makelaar

Nathalie Tammer
Assistent-makelaar

Judith Herbrink-Noorman
Assistent-makelaar

Maretta Van Stratum-Nab
Office manager

Ingrid Evertzen-Bijl
Office manager



Interesse
in deze woning?

Neem dan vrijblijvend

contact met ons op!

Wilt u weten wat uw woning waard is?
Vraag dan een GRATIS waardebepaling aan!

033-4950950 | info@herbrink.nl
HERBRINK.NL


