Op den Berg 1
LEERSUM

Welkom bij Makelaardij Luckerhof

Mede namens de verkopers van dit woonhuis dankt Makelaardij Luckerhof u voor de getoonde belangstelling. Door middel
van deze verkoopbrochure geven wij u als geinteresseerde een zo goed en compleet mogelijk beeld van de woning. Het kan
zijn dat u na het lezen van deze brochure en/of bezichtiging vragen heeft. Aarzelt u niet om met ons contact op te nemen, wij
zijn u graag van dienst! Mocht u vragen hebben over de verkoop van uw eigen woning of over de mogelijkheid tot aankoopbegeleiding bij het zoeken naar uw droomhuis dan horen wij dat ook graag van u. In een vrijblijvend en persoonlijk gesprek
informeren wij u over de mogelijkheden en wat wij hierin voor u kunnen betekenen.

Ons kantoor is dagelijks bereikbaar op het telefoonnummer 0343-456490 of via ons e-mailadres info@luckerhof.nl. Uiteraard
bent u ook altijd van harte welkom op ons kantoor aan de Overstraat 33 te Amerongen.

Wij zijn erg benieuwd naar uw reactie na het lezen van deze verkoopbrochure of na de door u geplande bezichtiging. We
zouden het dan ook zeer op prijs stellen nog iets van u te mogen horen.

Hartelijke groet,

Team Luckerhof

Overstraat 33
3958 BS AMERONGEN
(T) 0343 - 456 490
(E) info@luckerhof.nl
(W) www.luckerhof.nl

Fantastisch
gelegen omgeven door bos
Op den Berg 1
LEERSUM

Indeling: Begane grond: overdekt entree met verlichting, binnenkomst in de centrale hal met originele leistenen vloer en ideale inbouwkasten. Hier bevindt zich het toilet en de meterkast.
Vervolgens is er de eerste (kleinere) slaapkamer aan de voorzijde. Dan is er de master bedroom met badkamer
en-suite. Fantastisch uitzicht over de tuin en een kastenwand met aluminium louvredeuren. Er zijn ook diverse
praktische inbouwkasten. De badkamer is v.v. ligbad, aparte douche, toilet, dubbele wastafel met spiegels.
Vanuit de hal is vervolgens een 3e kamer, ideaal als werk- of hobbykamer. Dan is er de sfeervolle keuken met
vaste zithoek en bar. De keuken is voorzien van een vaatwasser, 5 pits gasfornuis met afzuigkap, oven, dubbele
spoelbak en RVS vrijstaande koel-vriescombinatie. De keuken heeft een warme en aangename uitstraling. Hier
is ook een luik naar de kelder. De ruime woonkamer heeft zoals gezegd veel raampartijen en er is een schuifpui
naar het terras. Als eyecatcher is er de sfeervolle gashaard met fraaie schouw.
Bij de trapopgang in de hal is deur naar de zij-tuin en hier is nis met een wasmachine- en drogeraansluiting.
Eerste verdieping: overloop met vaste inbouwkasten voorzien van schuifdeuren. Op deze verdieping bevinden
zich twee royale slaapkamers, beide voorzien van twee dakkapellen. De douche in het midden is voorzien van
een douche, wastafel en toilet. Vanuit de overloop is een luik naar de bergzolder.
Tuin rondom de woning is prachtig vrij gelegen en biedt veel privacy.

Op den Berg 1 in LEERSUM

Bouwjaar:	1932
Inhoud:	729 m³
Woonoppervlakte:	181 m²
Perceeloppervlakte:	1050 m²
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Lijst van zaken
Bijzonderheden:

- tuinaanleg/ (sier)bestrating/ beplanting 	X

- Gelegen op een unieke locatie in Leersum-Noord

- erfafscheiding/pergolaís/ tuinschermen 	X

- Zeer vrij en besloten wonen

- tuinhuisje/ buitenberging 	X

- De woning is royaal uitgebouwd op zowel begane grond als 1e verdieping

- bewateringssysteem 				X

- De inrichting is gedateerd

- (schotel)antenne 				X

- Er zijn 2 badkamers aanwezig

- brievenbus (in voordeur) 	X

- In totaal maar liefst 5 (slaap)kamers

- bel en trafo 	X

- De uitgestrekte bossen van het natuurpark de Utrechtse Heuvelrug liggen om

- (veiligheids)sloten 	X

de hoek

- alle sleutels 	X

- Centraal gelegen met vrijwel alle voorzieningen op fietsafstand zoals de basis-

- overig hang- en sluitwerk 	X

scholen, kinderopvang, sportverenigingen, openbaar vervoer en het winkelcen-

- alarminstallatie 				X

trum “De Honingraat”

- CV-installatie met toebehoren, vulslangset 	X

- De snelweg A12 is met de auto binnen 10 minuten bereikbaar

- (klok)thermosstaat 	X
- (voorzet/inzet-)open haard met vuurkorf en aslade 	X
- warmwatertoestellen (eigendom) 				X
- mechanische afzuiginstallatie 				X
- airco-installatie 			X

Aanvullende informatie

- alle isolatievoorzieningen, voorzetramen 				X

Omgeven door de prachtige bossen op een fantastische plek staat dit vrijstaande

- (rol)luiken 	X

woonhuis met oprit en garage. Een unieke locatie aan de bosrand waar je vol-

- veiligheidsschakelaar-wasautomaat 				X

ledig vrij, besloten en rustig woont. Het oorspronkelijke jaren ’30 woonhuis is

- schakelmateriaal 	X

in de loop der jaren uitgebouwd waardoor er een riant en aangename woning

- (licht)dimmers 				X

is gerealiseerd. De inrichting is inmiddels weliswaar gedateerd maar met zoveel

- inbouwverlichting 	X

sfeer, karakter en warmte is er iets schitterends van te maken. Er is onder andere

- gordijnrails (geen roeden!!) 	X

een prachtige woonkamer met grote raampartijen en sfeervolle haard, een

- bekabeling en leidingen 	X

knusse keuken met prachtig uitzicht, ruime slaapkamer met badkamer en-suite

- tuinverlichting 	X

op de begane grond en nog twee royale slaapkamers op de verdieping. Kortom,

- tap- en stopkranen 	X

veel praktische leefruimte en diverse mogelijkheden. Het woonhuis heeft een

- wasmachinekraan (met beluchter) 	X

goede ligging met het winkelcentrum, openbaar vervoer en snelweg A12, maar

- thermostaatkranen (radiatoren) 	X

ook diverse sportverenigingen dichtbij gelegen.

- badkameraccessoires, planchets en spiegels 	X
- douche/badscherm 	X
- wastafel(s) met accessoires 	X
- wastafelverlichting 	X
- toilet met accessoires 	X
- keukenblok met onder en bovenkasten (incl. verlichting) 	X
- parketvloer/ houten vloer 				X

Onderhoud

- laminaatvloer/ linoleum 	X

De staat van onderhoud en beoordeling van de bouwkundige staat geldt op

- vensterbanken 	X

basis van visuele waarnemingen, gerelateerd aan de ouderdom van het object.

- door derden beschikbaar gestelde zaken behorend bij het object:

Een uitgebreide bouwkundige opname valt nadrukkelijk buiten het kader van

* milieubox 				X

deze objectinformatie. Dit behoort eventueel tot de onderzoeksplicht van de

* vuilcontainer(s) 		X

kandidaat kopers.

* buitenbrievenbus 				X

Aansprakelijkheid

- zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan

Het bovenstaande bevat slechts een globale omschrijving van een object. De

eventuele huur-, huurkoop- of leasecontract zijn over te

informatie berust deels op door derden aan ons kantoor verstrekte gegevens.

nemen (bijv. boiler, geijser of CV-ketel)

Met de meeste zorg hebben wij deze informatie verwerkt, doch kunnen wij ten

Anders, nl.

* milieupas 		X

aanzien van de juistheid van deze gegevens geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Roerende zaken
Een roerende zaken lijst met verkoopinformatie is bij deze objectinformatie
toegevoegd.

