
Roggeland 15
LEUSDEN

Herbrink Makelaars 


is thuis in de markt!

Vraagprijs € 525.000 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

133 m²


222 m²


485 m³


78 m²


1975
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C



Omschrijving
Op zoek naar dé ideale gezinswoning met alle 
voorzieningen in en om het huis? Lees dan snel 
verder!




In de geliefde wijk "Groenhouten” staat deze 
gemoderniseerde woning met maar liefst 3 
parkeergelegenheden op eigen terrein. Deze 
ruime woning heeft een luxe keuken met 
kookeiland waar elke keukenprins/prinses de 
sterren van de hemel kookt, terwijl de gasten 
aanschuiven aan de bar. De glazen pui aan de 
tuinzijde, voorzien van twee openslaande deuren, 
zorgt voor erg veel lichtinval in de 6 meter! brede 
woonkamer. In de onderhoudsvriendelijke tuin is 
het vanaf 's morgens tot aan het begin van de 
avond heerlijk vertoeven in het zonnetje. Mocht 
het onverwachts gaan regenen, dan biedt de 
gezellige en ruime veranda uitkomst. 




De garage, voor- en achter pui zijn van kunststof, 
dus onderhoudsvrij. 




Kortom: een mooie, gemoderniseerde en ruime 
eengezinswoning op een pracht locatie! Met zijn 
vier slaapkamers, een luxe uitgevoerde 
badkamer, luxe keuken en 2 dakkapellen een 
schot in de roos voor gezinnen! Alle nodige 
voorzieningen, waaronder een winkelcentrum en 
scholen zijn direct in de buurt te vinden.

Binnen enkele minuten ben je op de 
uitvalswegen. Randstad en grote plaatsen snel 
bereikbaar via de A1, A28, A30, A12.
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Deze lichte moderne 
keuken is voorzien van 

diverse 
inbouwapparatuur
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1e verdieping: 




Overloop met trap naar de 2e verdieping, hier 
vind je toegang naar drie slaapkamers en de 
badkamer. De slaapkamers hebben een nette 
uitstraling en zijn goed ruim. Heb je geen drie 
slaapkamers nodig, dan kun je een extra kamer 
ook inzetten als separate werk- en studieruimte. 
De twee slaapkamers aan de achterzijde hebben 
een deur naar het balkon.  Na ontwaken geniet je 
hier van de frisse buitenlucht en ochtendzon. De 
3e slaapkamer en de badkamer liggen aan de 
voorkant. Deze slaapkamer beschikt over een 
rolluik. De gehele verdieping is voorzien van een 
licht gekleurde laminaatvloer.

De moderne badkamer is van 2020.  Noem deze 
badkamer maar gerust jouw persoonlijke 
wellness. Uitgevoerd in beton cire op de vloer en 
wanden (kleur antraciet). Gecombineerd met een 
dubbele wastafel, spiegel met verwarming en een 
inloopdouche met regen en handdouche– dit 
mooie samenspel creëert een prachtige 
badkamer. In deze badkamer vind je verder nog 
het tweede toilet en uiteraard is de badkamer 
voorzien van mechanische ventilatie.
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Plattegrond



Plattegrond
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Plattegrond



Plattegrond
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Plattegrond



Kadastrale kaart
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Locatie op de kaart















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


