
Buddinghof 17
Veenendaal

VRAAGPRIJS:
€ 375.000,- 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 -

Instapklaar, modern, strakke afwerking en vrij uitzicht. 
Zijn dat zoal je woonwensen? Dan is dit de woning die je 
zoekt. Deze riante hoekwoning met berging en
veranda staat in de nieuwe woonwijk Veenendaal-Oost. 
De woning is magnifiek qua indeling, stijl en woon-
comfort en dat kun je zien door de woning binnen te 
gaan.  Een lichte woonkamer met een prachtig uitzicht 
aan de voorzijde over een waterpartij, een luxe half 
open keuken met inbouwapparatuur, 3 slaapkamers 
en badkamer op de 1e verdieping. Als kers op de taart 
biedt de 2e verdieping een master bedroom met
walk-in closet en badkamer en-suite!  In de buurt zijn 
er diverse voorzieningen zoals scholen,
winkelcentrum en sportverenigingen. Kortom: een 
heerlijke geliefde plek om te wonen!

Instapklare,
moderne hoekwoning in de 
Veenendaal-Oost

BIJZONDERHEDEN

- Mooie en vrije ligging
    tegenover een waterpartij
- Instapklare hoekwoning
- Volledig geïsoleerd
- Begane grond en 1e verdieping 
    zijn v.v. vloerverwarming
- 4 ruime slaapkamers
- 2 moderne badkamers
- Sfeervolle veranda



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
4
148 m²
168 m²
552 m³
2011
achtertuin, westen
nee/ja, vrijstaand steen
Stadsverwarming
Volledig
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

De modern, half open keuken heeft 
een zwart composiet werkblad,
keramische kookplaat, afzuigkap, 
combi-magnetron, koel-vriescombi-
natie, waatwasser en een warmtela-
de voor je borden voor te verwarmen.

Een keuken met alle ins- en outs van 
deze tijd.

De bar geeft een gezellige en
praktische toevoeging aan de keuken.



WOONKAMER

De woonkamer is strak en stijlvol
met veel lichtinval door de grote
raampartijen.

Een rustige, groene omgeving met
waterpartij aan de voorzijde. Een
uitzicht dat nooit verveelt!

Veel ruimte in elk geval! Er is plek voor 
een grote zithoek, een volledige eet-
hoek en daarnaast heb je ook nog de 
bar bij de keuken vast voor een wijntje.



SLAAPKAMERS

Er zijn 3 slaapkamers op deze verdie-
ping. Aan de voorzijde kijk je prachtig 
uit over het water. De badkamer is 
strak afgewerkt en is compleet met 
ligbad, doucheruimte, wastafel en
toilet. Op de 2e verdieping is er ruimte 
voor de wasmachine. Hier is ook de
master bedroom te vinden met walk-
in closet en badkamer en-suite met 
inloopdouch. En als dat dat nog
genoeg is, heb je ook nog eens heer-
lijk uitzicht als je hier wakker wordt.





TUIN

De achtertuin ligt op het westen. Het 
heeft een speelse indeling met een 
mooi zonneterras en als extra de 
sfeervolle veranda waar je kan
genieten van de zomerse avonden met 
familie of vrienden.

Achterin staat een vrijstaande ber-
ging. Aan de zijkant kun je via de poort 
achterom komen.

Dit is toch een heerlijke tuin?!



- BEGANE GROND + TUIN -



- 1E VERDIEPING -



- 2E VERDIEPING -



- KADASTERKAART -


