Welkom,
kijk verder!

De Uitweg 4
Leersum
VRAAGPRIJS:
€ 445.000,- K.K.

Welkom bij Makelaardij Luckerhof

Bedankt voor uw belangstelling.
Door middel van deze verkoopbrochure geven wij u een
zo goed en compleet mogelijk beeld van de woning.
Heeft u na het lezen vragen, aarzelt u dan niet om
contact met ons op te nemen.
Vragen over de verkoop van uw eigen woning of over de
mogelijkheden tot aankoopbegeleiding?
In een vrijblijvend en persoonlijk gesprek informeren
wij u graag over de mogelijkheden en wat we voor
elkaar kunnen betekenen.

Overstraat 33
3958 BS Amerongen
0343 - 456 490
info@luckerhof.nl
www.luckerhof.nl

Enthousiaste groet,
Truus, Jacqueline, Marian,
Jannet en Rosanne

- MAKELAARDIJ LUCKERHOF PRESENTEERT -

Gemoderniseerde
twee-onder-een-kapwoning aan
een autoluwe straat

Deze royale, gerenoveerde twee-onder-een-kapwoning ligt op een ruim perceel, in een rustige buurt,
maar toch centraal. In 2016 is de woning helemaal
onder handen genomen en dat is te zien. Een keurig
strak, licht en modern gezinshuis. Ruime hal, living
met woonkeuken en openslaande deuren naar de ca.
21 meter diepe achtertuin. Op de 1e verdieping 3 mooie
slaapkamers en een complete badkamer. Op de 2e
verdieping de wasruimte en vervolgens nog een 4e
slaapkamer met over de hele breedte een dakkapel.
Een bezichtiging laat zien wat deze woning nog meer
heeft!

BIJZONDERHEDEN
Gerenoveerd/vernieuwd in 2016:
- Elektrische bedrading
- Pui aan de achterzijde
- Badkamer
- Kunststofkozijnen
- Dakkapel geplaatst, 4 meter
kunststof
- Buitenmuur geïsoleerd, gevoegd
en geïmpregneerd
- Dak geïsoleerd
- Boeidelen voor- en achterkant
- Dakbedekking erker, 2018
- Buitenschilderwerk, 2019

KENMERKEN
Maak kennis met de kenmerken van
de woning. Heeft u vragen over de
kenmerken, wilt u een bezichtiging
aanvragen of meer informatie
ontvangen? Neem dan contact met
ons op. De contactgegevens vind u
op de vorige pagina.

Soort
Type
Slaapkamers
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Bouwjaar
Tuin
Garage
Verwarming
Isolatie
Aanvaarding

eengezinswoning
twee-onder-een-kapwoning
4
133 m²
363 m²
459 m³
1971
achtertuin noordwesten
aangebouwd steen
cv-ketel, 2006
volledig, m.u.v. vloer
in overleg

* Alle informatie in deze brochure bevat slecht een globale omschrijving van het object. De informatie berust
deels op door derden aan ons kantoor verstrekte gegevens. Met de meeste zorg hebben wij deze informatie
verwerkt, doch kunnen wij ten aanzien van de juistheid van deze gegevens geen aansprakelijkheid aanvaarden.

KEUKEN
Aan de achterzijde kun je tafelen in de
eethoek en genieten van de
woonkeuken. De open keuken heeft
een T-opstelling met in het midden
een spoeleiland. Ruim, strak en van
alle gemakken voorzien zoals de
grote hoeveelheid opbergruimte,
6-pits gasfornuis en oven van Smeg,
koelkast en vaatwasser. De openslaande deuren maken dat je heerlijk
contact hebt met buiten. Koken én
wonen in deze mooie keuken!

WOONGENOT
Dit heerlijke gezinshuis biedt veel
mogelijkheden!
Met maar liefst 4 slaapkamers, een
complete badkamer, ruime
wasruimte en een grote tuin achter
het huis is dit een super fijne plek om
met elkaar te wonen.
Renoveren is niet nodig, dat is
allemaal gedaan. Instapklaar &
koffers pakken maar!

WOONKAMER
De doorzonkamer is licht door de erker
aan de voorzijde, een sfeervolle
houtkachel breekt de lange wand naar
de keuken toe en de vloer is mooi gelegd met een visgraat vloer.
Dit is een heerlijke living met de open
keuken aan de achterzijde. Contact met
buiten en ruime plek voor de kinderen
om te spelen.

SLAAPKAMERS
Een ruime overloop met 3 lichte
slaapkamers. De twee kamers aan de
achterkant hebben kunststofkozijnen. De badkamer is een meter
vergroot en heeft daarom niet alleen
een inloopdouche, toilet en wastafel
maar óók een ligbad. Alle kamers zijn
voorzien van elektrische rolluiken
en een mooie eiken houten vloer. Op
de 2e verdieping kun je in alle rust de
was doen en zit er een 4e slaapkamer
met een dakkapel.

TUIN
Aan de voorzijde een eigen oprit voor
meerdere auto’s. Via de garage van 18
m² kun je achterom komen. De achtertuin ligt op het westen maar door de
diepte heb je zowel zon als schaduw.
Tegen het huis aan een terras en
achter de garage een fijne speelplek
voor de kinderen. Aan de linker zijkant
van het perceel ligt een strook grond
van de Gemeente en Vestia welke
eventueel overgekocht kan worden,
dit betreft ca. 60 m².

- BEGANE GROND -

- 1E VERDIEPING -

- 2E VERDIEPING -

- GARAGE -

- KADASTERKAART -

