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Een echte uitdaging, maar wat kunt u hier iets moois van maken! 

Deze woning wordt aangeboden in totale originele staat. De woning zal worden verkocht door middel van een
verkoop bij inschrijving. 

U kunt uw voorstel bij ons op kantoor afgeven voor maandag 11 oktober om 10.00 uur. De enveloppen worden
om 10.00 bij ons op kantoor geopend, u bent van harte welkom om daar bij aanwezig te zijn. 

Op een mooie plek in Leusden-Zuid bevindt zich deze in originele staat verkerende twee-onder-één-kapwoning
met stenen berging en royale achtertuin. De woning ligt op steenworp afstand van de bossen van "Landgoed Den
Treek". 

De indeling is als volgt: 
Zij-entree, hal met toiletgelegenheid, meterkast en trap naar de eerste verdieping, toegang naar de keuken met
deur naar de achtertuin en toegang naar de kelderkast, de woonkamer aan de voorzijde is over de gehele breedte
van de woning. 

Eerste verdieping: 
Overloop, drie slaapkamers, twee aan de voorzijde en een derde slaapkamer aan de achterzijde. Alle kamers zijn
voorzien van een vaste kast. De kleine slaapkamer aan de voorzijde heeft een vaste kast met daarin de cv-ketel.
De geheel originele badkamer beschikt over een lavet en aansluitpunt voor de wasmachine. 

Het perceel dient nog te worden ingemeten door het kadaster. Deze kosten zijn voor rekening van de koper. 

• Parkeergelegenheid op eigen terrein 
• Voorzien van een asbest dakbeschot 
• Compleet origineel 
• De winkels, scholen zijn op korte afstand bereikbaar 
• Centrale ligging in een rustige woonstraat nabij winkels en scholen 
• De bossen zijn op loopafstand, middelbare scholen, de binnenstad van Amersfoort, NS Station 
binnen 15 minuten fietsafstand bereikbaar 

Het groene Leusden Zuid ligt op korte afstand van het winkelcentrum "Zuidhoek" en vormt samen met het
naastgelegen Multi Functionele Centrum Antares (o.a. kinderopvang, basisscholen, buitenschoolse opvang,
wijkcentrum, bibliotheek en horeca) en het Gezondheidscentrum Tabaksteeg, een centrum van voorzieningen
dat centraal is gelegen tussen de wijken Tabaksteeg en Leusden-Zuid. 



Soort woning 2/1 kapwoning
Ligging In woonwijk
Woonopp 71 m²
Inhoud 281 m³
Perceelopp 9999999 m²
Bouwjaar 1955
Tuin Normaal, noord, 99.99 x 99.99
Schuur / Berging vrijstaand steen
Onderhoud binnen matig
Onderhoud buiten goed
Daktype zadeldak
Verwarming c.v.-ketel, open haard
Voorzieningen rookkanaal
Isolatievormen dubbel glas
Wijk Leusden-Zuid
Kadastrale gemeente Leusden
Gemeentecode D
Sectie D
Perceel 1144
Soort eigendom Volle eigendom


















































