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Wonen in het hart van Achterveld met alle voorzieningen op loopafstand! 

Wat een verrassing zit er achter de gevel van deze royale vrijstaande villa verscholen! Deze verrassend ruime
villa beschikt onder andere over een grote kelder, een lichte en gezellige woonkeuken aan de voorzijde en pracht
van een woonkamer met gashaard en openslaande deuren naar de heerlijke achtertuin. De huidige bewoners
wonen er vanaf het begin en hebben de woning met heel veel plezier bewoond en smaakvol ingericht. 

De villa ligt op een mooie plek in het hart van het landelijke Achterveld, alle voorzieningen die je dagelijks
nodig hebt zoals scholen, supermarkt en sportvoorzieningen liggen op loopafstand. Voor de grotere winkels ben
u binnen tien minuten in Leusden, Amersfoort of Barneveld. 

Achterveld is een fijn dorp aan de rand van de provincie Utrecht en heeft een ontzettend gezellig karakter, alles
kan niets moet! In het centrum van het dorp staat de Rooms-Katholieke kerk met een bijzondere neo-Romaanse
uitstraling. Uiteraard bevinden zich rondom de kerk de gezellige kroegen en restaurants. 

De indeling van de woning is als volgt: 
Entree, ruime hal met trap naar de eerste verdieping, moderne toiletgelegenheid met zwevend toilet en
fonteintje, toegang naar de bijkeuken met aansluitpunten voor de wasapparatuur. Aan de voorzijde van de
woning bevindt zich de ruime woonkeuken met groot spoeleiland en uiteraard voorzien van diverse
inbouwapparatuur. Zowel aan de voor- als zijzijde van de woning zijn er grote erkers geplaatst waardoor er veel
daglicht de keuken binnenkomt. Via de keuken kom je in de ruime kelder. De kelder beschikt over veel
bergruimte en is ook uitstekend geschikt als gameroom of recreatieruimte. Weer terug op de begane grond kom
je via de openslaande deuren in de, aan de achterzijde uitgebouwde woonkamer. De kamer is eveneens via de
centrale hal te bereiken en is eveneens royaal bemeten. De woonkamer beschikt over een gezellige gashaard en
openslaande deuren naar de achtertuin. 

De royale achtertuin beschikt over een houten berging, een oergezellige veranda en een natuurlijke zwemvijver.
's Morgens wakker worden en meteen een duik nemen, daarna even lekker bijkomen in de veranda, het kan hier
uitstekend! De tuin beschikt over een groot gazon, diverse terrassen en groene borders. Aan de voorzijde van de
woning bevindt zich een leuke voortuin met beukenhaag en de oprit met ruimte voor meerdere auto's.



Eerste verdieping: 
Overloop met trap naar de tweede verdieping, twee slaapkamers aan de voorzijde (4 x 2.90 en 3.70 x 2.90),
royale ouderslaapkamer aan de achterzijde voorzien van vaste kasten en een leuk uitzicht over de achtertuin. De
moderne badkamer beschikt over twee wastafels een inloopdouche met twee douchekoppen en een zwevend
toilet. 

Tweede verdieping: 
Ruime vierde slaapkamer met een dakkapel aan de voorzijde en drie grote dakramen. Deze gezellige slaapkamer
beschikt over veel bergruimte en geeft tevens toegang naar de cv-ruimte. 
Het huis verkeerd in opvallend goede conditie. Buitenboel is in de zomer van 2019 opnieuw geschilderd. 

Let op de vraagprijs is een vanaf prijs. 



Soort woning Eengezinswoning
Ligging In woonwijk
Woonopp 196 m²
Inhoud 788 m³
Perceelopp 760 m²
Bouwjaar 2008
Tuin Aan te leggen, noordoost, 16 x 26
Schuur / Berging vrijstaand hout
Onderhoud binnen uitstekend
Onderhoud buiten uitstekend
Daktype zadeldak
Verwarming c.v.-ketel, gashaard
Voorzieningen dakraam
Isolatievormen volledig geïsoleerd
Kadastrale gemeente Stoutenburg
Gemeentecode B
Sectie B
Perceel 3076
Soort eigendom Volle eigendom






































