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Herbrink Makelaars 


is thuis in de markt!

Vraagprijs € 469.000 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

139 m²


171 m²


493 m³


54 m²


1971
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Omschrijving
Een heerlijk ruime eengezinswoning op een fijne 
plek in de wijk "Rossenberg”.




Ruim en fijn wonen, dit zijn twee woorden die 
perfect passen bij deze bijzonder leuke 
eengezinswoning met uitgebouwde hal en twee 
grote dakkapellen op de tweede verdieping! De 
woning ligt op een steenworp afstand van diverse 
basisscholen, sportfaciliteiten en het zwembad. 
De winkelcentra De Biezenkamp en De 
Hamershof zijn op loopafstand. Binnen 15 
minuten fietsen geniet u van het buitengebied, 
landgoed Den Treek of bent u in de binnenstad 
van Amersfoort. Leusden ligt centraal en met een 
paar autominuten zit u al op de snelweg richting 
Amsterdam, Utrecht of Zwolle. Voor de deur vindt 
u het gezellige pleintje met speeltoestellen en 
ruim voldoende parkeergelegenheid. Doordat er 
alleen bestemmingsverkeer op het pleintje komt, 
is het een rustig hofje en kunnen de kinderen 
veilig buiten spelen. 




De woning is aan de voorzijde uitgebouwd 
waardoor er een ruime hal is ontstaan, hierbij is 
het ook fijn dat u van binnenuit de berging kunt 
bereiken. Op de tweede verdieping zijn er brede 
dakkapellen geplaatst. Daarmee is een 
volwaardige verdieping ontstaan met twee 
gezellige slaapkamers en een grote voorzolder. 
Een heerlijk gezinshuis op een fijne 
kindvriendelijke plek, hier wil je toch wonen!




De indeling is als volgt: 




Entree, ruime uitgebouwde hal met toegang naar 
een aparte tussenhal en berging, toilet met 
zwevend toilet en fonteintje. Heerlijk lichte 
woonkamer met aan de voorzijde het eetgedeelte 
met de mogelijkheid voor een grote eettafel en 
zitgedeelte aan de achterzijde. De half open 
keuken is modern en uitgevoerd in een lichte 
kleurstelling. Uiteraard ontbreekt het niet aan 
inbouwapparatuur zoals een gaskookplaat met 
afzuigkap, combi oven/magnetron, een aparte 
(stoom-) oven, vaatwasmachine, koelkast en 
vrieskast. 
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Heerlijk lichte 
woonkamer met aan de 

voorzijde het 
eetgedeelte
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Eerste verdieping: 

Overloop met trap naar de tweede verdieping, 
drie slaapkamers, één kamer aan de voorzijde 
met wastafelmeubel en twee kamers aan de 
achterzijde. De lichte badkamer beschikt over een 
ligbad met douchehoek, wastafelmeubel en 
zwevend toilet. 




Tweede verdieping:

Zeer ruime voorzolder met wastafelmeubel, 
aansluitpunten voor de wasmachine en 
wasdroger, boiler en cv-ketel. Twee kamers, aan 
de voorzijde en aan de achterzijde. Doordat er 
twee grote dakkapellen (voorzien van kunststof 
kozijnen) zijn geplaatst, is er een ruime en 
volwaardige etage ontstaan. 




Aan de voorzijde van de woning kunt u uw auto 
onder de eigen carport plaatsen. Tevens is hier de 
berging gesitueerd. De zonnige achtertuin ligt op 
het westen, heeft een groot zonneterras direct bij 
de woning, groene borders en hagen. Achterin de 
tuin is een mooie houten vlonder met pergola, 
hier kunt u tot in de late uurtjes genieten van de 
fijne en groene woonomgeving. De tuin beschikt 
over een extra houten berging.
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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


