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DEZE WONING WORDT AANGEBODEN INCLUSIEF LOPENDE HUUROVEREENKOMST. 

Let op: deze woning wordt aangeboden in verhuurde staat, de woning wordt aangeboden inclusief
huurovereenkomst met de huidige huurder. Deze woning is niet beschikbaar voor zelfbewoning. 

Goed onderhouden, sfeervol en licht drie-kamerappartement op 1e woonlaag met geschakelde berging (circa 6
m²). Op het plein achter de woning is voldoende ruimte voor diverse fietsen en bergruimte. Het appartement ligt
op loopafstand van alle wensbare voorzieningen, zoals het winkelcentrum 'De Hamershof', basisscholen,
speelvelden, bibliotheek en sportvoorzieningen. Binnen enkele (auto)minuten treft u aansluiting op de
uitvalswegen A28/A1. Bouwjaar 1982. 

De indeling is als volgt: 
Overdekte trapopgang met lichtkoepel, entree, meterkast, hal, toegang naar de inpandige berging met cv-ketel
(2017), aansluitpunten voor wasmachine en droger en voldoende bergruimte. Aparte toiletgelegenheid met
vrijhangend toilet en fonteintje. Nette badkamer met inloopdouche met thermostaatkraan (2017), wastafel en
aansluitpunten voor wasmachine en droger. Ruime, lichte woonkamer met lichtinval vanaf 2 zijden, deur met
toegang naar het zonnige balkon (circa 6 m²). Moderne half-open keuken (2013) in lichte kleurstelling,
voorzien van koelkast, vriezer, vaatwasmachine en combimagnetron. Ruime hoofdslaapkamer (ruim 12 m²) en
een tweede slaapkamer (circa 9 m²). 

Bijzonderheden: 
• Licht appartement 
• Zonnig balkon 
• Nette keuken (2013) en badkamer 
• C.v.-ketel (2017) 
• Parkeergelegenheid rondom het appartement 
• Voor de woning is een laadpaal aanwezig voor een elektrische auto 
• Alle voorzieningen in de nabijheid! 



Soort woning Appartement
Ligging In centrum, in woonwijk
Woonopp 72 m²
Inhoud 284 m³
Bouwjaar 1982
Schuur / Berging vrijstaand steen
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed
Daktype plat dak
Verwarming c.v.-ketel
Voorzieningen mechanische ventilatie, tv kabel
Isolatievormen dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, gedeeltelijk dubbel glas
Wijk Zwanenburg
Kadastrale gemeente Leusden
Gemeentecode F
Sectie F
Perceel 3767
Indexnummer A4
Soort eigendom Volle eigendom


















