
Van Waldeck Pyrmontlaan 1
LEUSDEN

Herbrink Makelaars 


is thuis in de markt!

Vraagprijs € 995.000 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

183 m²


618 m²


656 m³


170 m²


1970
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Omschrijving







Rust, ruimte en een zee aan privacy, dit zijn maar 
enkele punten die deze niet alledaagse 
vrijstaande villa te bieden heeft. De woning is in 
1970 onder architectuur gebouwd en in de 
negentiger jaren flink uitgebouwd. De woning 
beschikt nu over een royale slaapkamer en 
badkamer op de begane grond en een heerlijke 
leefkeuken met zicht over de zonnige achtertuin. 
De villa ligt, als een "verborgen parel" verstopt 
aan een verkeersluw laantje maar toch op zeer 
korte afstand van winkels en scholen. Landgoed 
Den Treek ligt op steenworp afstand.









De indeling is als volgt:

Entree, ruime hal met toiletgelegenheid en trap 
naar de eerste verdieping, mooie ruime 
woonkamer met open haard, veel lichtinval en 
rolluiken. Direct naast de woonkamer treft u een 
hobby/werkkamer aan, deze ruime ligt iets onder 
het maaiveld en beschikt over een grote 
kastenwand en wederom veel lichtinval. Via de 
centrale hal betreedt u de gezellige woonkeuken. 
De keuken is voorzien van alle apparatuur die uw 
wenst, onder andere een Imperial stoomoven 
met bordenwarmer, een kookplaat, afzuigkap, 
een koffiemachine (Miele), een vaatwasmachine, 
screens en rolluiken voor de openslaande 
deuren. De woonkeuken beschikt over voldoende 
ruimte om een flinke tafel te plaatsen. Direct 
naast de woonkeuken bevindt zich een bijkeuken 
met aansluitpunten voor de wasapparatuur. Via 
de centrale hal komt u in een tussenhal met aan 
beide zijden grote schuifdeurkasten tot aan het 
plafond en toegang tot de doucheruimte. 
Aansluitend een royale slaapkamer met toegang 
tot een eigen badkamer met dubbele wastafel, 
ligbad en vrijhangend toilet. Vrijwel de gehele 
begane grond is voorzien van vloerverwarming. 
Alle vertrekken op deze verdieping geven toegang 
tot de tuin, zowel aan de voor- achter- als zijzijde!







7

De gezellige keuken is 
voorzien van alle 

apparatuur die uw 
wenst
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Eerste verdieping: royale entresol/studio met 
dakkapel, geschikt voor diverse doeleinden 
(eventueel is hier een derde slaapkamer te 
creëren). Zowel aan de voorzijde als achterzijde 
zijn twee flinke slaapkamers gesitueerd. De 
gehele verdieping beschikt over veel bergruimte.




De heerlijke tuin aan drie zijden geven u het 
gevoel van vrijheid en biedt in ieder jaargetijde 
optimale privacy. In de achtertuin is voorzien van 
een water infiltratiesysteem voor de afvoer van 
het regenwater. Tevens is er een extra 
tuinberging voor de tuinmeubelen en 
gereedschappen en een tuinhuisje voorzien van 
elektra. In de voortuin is een irrigatiesysteem 
aanwezig voor de besproeiing van de voortuin
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Plattegrond



Plattegrond
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Plattegrond



Kadastrale kaart



17

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


