
Utrechtsestraatweg 59 A
Amerongen

VRAAGPRIJS:
€ 549.000,- 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 -

In het karakteristieke oude dorp van Amerongen 
staat deze sfeervolle vrijstaande woning. Dit pand 
ademt sfeer uit door de speelse indeling maar ook 
door de authentieke details zowel aan de binnen- 
als de buitenzijde van de woning. Een zeer roya-
le woonkamer met een sfeervolle haard en via de 
openslaande deuren kom je in de riante woonkeuken 
met aansluitend een extra ruimte geschikt als slaap-
kamer, werkkamer of  bijvoorbeeld atelier. Op de 
verdieping zijn er twee ruime slaapkamers en een 
complete badkamer. De tuin biedt een mooi terras 
omringd door het groen van de bomen en privacy 
met aan de zijkant van de woning nog een overkap-
ping waar je kan genieten van het buitenleven. 

Karakteristiek
en sfeervol wonen in het oude
dorp van Amerongen

BIJZONDERHEDEN

- Bossen van de Utrechtse
   Heuvelrug in de buurt
- Gelegen in het oude
   karakteristieke dorp van
   Amerongen
- Sfeervolle woning met
   authentieke details
- Riante woonkamer en
   woonkeuken
- Tuin met privacy



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
vrijstaande woning
3
158 m²
215 m²
583 m³
1910
noord
nee
CV-ketel
gedeeltelijk
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

Via de openslaande deuren
kom je in de gesloten woonkeuken 
met een prachtige tegelvloer en een 
lichte keukenopstelling voorzien van
inbouwapparatuur. Er is hier meer 
dan genoeg ruimte om te tafelen. 

Vanuit de keuken is er toegang tot de 
tuin en via de openslaande deuren 
kom je bij de overkapping. 
Ook is er toegang tot de slaap- en/of 
werkkamer.





WOONKAMER

De woonkamer is gelegen aan de 
voorzijde van de woning en is echt
riant te noemen. Er zijn veel
mogelijkheden voor de indeling en 
zithoeken. 

De open haard, de houten vloer met 
vloerverwarming en het authentieke 
balkenplafond geven de woonkamer 
een sfeervolle uitstraling.



SLAAPKAMERS

De overloop is opgesplitst in 2
gedeeltes. Het 1e gedeelte geeft toe-
gang tot de 2 royale slaapkamers
beide met een dakkapel. Bij het 2e 
gedeelte een ruime vaste kast met 
daarin aansluiting voor wasmachine
en droger + een vlizotrap naar de 
zolderberging. Daarnaast is er toe-
gang tot de complete badkamer. 
Licht van kleurstelling met ligbad, 
inloopdouche, wastafelmeubel met 
dubbele wastafel en een apart toilet.



TUIN

De tuin met haar riante terras is
besloten en is omringd door het 
groen van de bomen.

Door de gepotdekselde elementen 
geeft dit een knusse uitstraling.

Als extra is er aan de zijkant van de 
woning een overkapping gerealiseerd 
waardoor je ook hier kan genieten 
van de zomerse avonden.



- BEGANE GROND -



- 1E VERDIEPING -



- 2E VERDIEPING -



- KADASTERKAART -


