
Dwarsakkers 27
Amerongen

VRAAGPRIJS:
€ 349.000,- K.K.

Welkom,
kijk verder!



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 -

Deze goed onderhouden hoekwoning staat op een 
mooie locatie van Amerongen. De ligging is groen en 
rustig te noemen.

Met maar liefst 5 slaapkamer waarvan één
werkkamer is dit een buitenkansje! Het toilet, de
keuken en badkamer zijn bijvoorbeeld in 2013 
vernieuwd. 

Een speelse tuin met garage, berging,
veranda en genoeg plek om te genieten van het weer. 

Zijn er nog meer wensen? Kijken is zeker de moeite 
waard!

Ruim gezinshuis
met garage, berging en veranda 
in Amerongen

BIJZONDERHEDEN

- 5 slaapkamers, waarvan 1
    werkkamer/kantoor
- Autoluwe straat
- Gezinshuis
- Garage, berging, veranda
- Bos en de winkels op loopafstand
- Goed onderhouden
- Energielabel C



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/berging
Verwarming 

Isolatie
Aanvaarding

eengezinswoning
hoekwoning
5
121 m²
245 m²
415 m³
1987
achtertuin noorden
vrijstaand steen
cv-ketel, Nefit Combi 2013
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.



(BIJ)KEUKEN

De keuken is in 2013 vernieuwd en 
betreft een zeer goede, kwalitatieve 
keuken met inbouwapparatuur van 
Neff + close-in boiler. Aan de keuken 
vast zit de praktische bijkeuken met 
vaste kasten, gootsteen en
aansluitingen voor wasmachine en 
droger.

Vanuit hier is er toegang tot de
achtertuin.



VERNIEUWD/GEMODERNISEERD

- Beneden en buiten 2013

- Keuken, toilet, badkamer 2013

- Elektrische bedrading 2013

- Schuur, veranda, tuin 2015/2016

- Dakkapel 2017

- Schilderwerk buiten 2017

- Zolder opgeknapt 2018



WOONKAMER

De doorzonkamer heeft een mooi
uitzicht aan de voorkant doordat de 
woning wat hoger ligt. Een voorraad-
kast mag niet ontbreken.

Op de vloer ligt een vinylvloer, zowel 
ook in de keuken.

Een woonkamer met niet te veel
poespas  is een fijne plek voor zowel de 
zit- als de eethoek.



SLAAPKAMERS

3 volledige slaapkamer te vinden. Op 
de gehele verdieping ligt vloerbedek-
king, de kamers hebben mooie, lan-
delijke vaste kasten en dubbel glas 
m.u.v. de kleinere kamer. Op de zolder 
is de cv en de mechanische ventilatie 
te vinden. Beide kanten hebben
knieschotten. Wat uniek is, is dat 
de zolder in twee delen is gesplitst 
waardoor en dus nóg 2 slaapkamers 
gerealiseerd zijn waarvan er bij 1 ka-
mer een dakkapel in 2017 is geplaatst.



TUIN

De voortuin is opgehoogd en fraai 
aangelegd met een achterom. De
achtertuin is onderhoudsvriendelijk 
met ook hier een achterom naar de
achterliggende straat. De veranda aan 
de zijkant is een knusse plek of te
laten dienen als overkapping. De
garage (met roldeur) en berging zitten 
in één. Erg ruim met 28 m² en volledig 
geïsoleerd. Een tuin op het noorden 
mét altijd een plek in de zon/schaduw.
En als extra; het bos en de winkels 
liggen op loopafstand.



- BEGANE GROND -



- 1E VERDIEPING -



- 1E VERDIEPING -



- GARAGE -



- KADASTERKAART -


