
Gortstraat 49
Veenendaal

VRAAGPRIJS:
€ 449.000,- 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 -

Aan een karakteristieke straat, op loopafstand van 
het winkelcentrum van Veenendaal staat deze vrij-
staande, uitgebouwde jaren ’30 woning. Met een zeer 
riante schuur/garage (opgedeeld in 3 garages) en 
nog eens 3 riante parkeerplaatsen ervoor is er aan 
ruimte geen gebrek. Er zijn allerlei mogelijkheden;  
bijv. van een praktijk- of kantoorruimte aan huis 
of de optie gelijkvloers wonen?! Verder een royale 
woonkamer met erker, woonkeuken voorzien van 
inbouwapparatuur, de multifunctionele ruimte aan de 
achterzijde, 5 slaapkamers en een complete bad-
kamer. Hier en daar zijn nog de authentieke details. 
zichtbaar. De achtertuin is besloten en ligt op het 
zuiden waardoor je al vroeg in het jaar kan genieten.

Vrijstaande
woning met mogelijkheid voor wonen
& slapen beg. grond

BIJZONDERHEDEN

- Mogelijkheid voor slapen/wonen 
   op de begane grond 
- Zonnepanelen, i.c.m. het stoken 
   van de kachels is er een laag 
   energieverbruik
- Spouwmuurisolatie rondom
- Buitenschilderwerk 2018
- De 3 garageruimtes zijn ideaal 
   voor bijvoorbeeld een ZZP’ER



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

(Slaap)kamers
Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte
Inhoud

Bouwjaar
Tuin

Garage/berging
Verwarming 

Isolatie
Aanvaarding

eengezinswoning
vrijstaande woning
7, waarvan 5 slaapkamers
185 m²
402 m²
1019 m³
oorspr. 1932, aanb. ‘52 / ’04
zuiden
ja/nee
cv-ketel, 2009
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

De woonkeuken is zeker royaal te 
noemen en heeft een lichte keuken-
opstelling v.v. een 5-pits gasfornuis 
incl. oven, schouw met afzuigkap, 
vaatwasser en koel-vriescombinatie.
De sfeervolle houtkachel is een mooi 
item in de keuken. Achter de keuken 
zit een portaal met toilet, opgang 
naar boven, de bijkeuken en tuin.
Er is ook toegang tot de multifuncti-
onele ruimte waar een slaap- en/of 
badkamer gerealiseerd kan worden.



WOONKAMER

Bij binnenkomst kom je in de hal en 
vervolgens in de woonkamer. Een 
royale ruimte met aan de voorzijde 
een riante erker waardoor er meer 
daglicht naar binnenkomt.  

Aan de andere zijde van de
woonkamer zit net als in de keuken 
een gezellig houtkachel met schouw.



SLAAPKAMERS

De 4 slaapkamers op de 1e verd. 
hebben allemaal dezelfde authentie-
ke balkenplafonds en 1 slaapkamer 
heeft via de vlizotrap toegang tot de 
bergzolder van de woning.
De 2e verdieping is in 2 ruimtes 
gesplits. 1 van deze kamers is op dit 
moment een slaapkamer. Beiden
kamers hebben een Velux dakraam.
De badkamer is v.v. een ligbad incl. 
whirlpoolfunctie, een douchecabine, 
een wastafelmeubel en toilet.





TUIN

De tuin heeft 2 terrassen, heerlijk op 
het zuiden en door de begroeiing van 
het groen, maakt het dat je hier vrij 
kan genieten van de zon en de
privacy. Als laatste noemen we de 
zeer riante schuur, opgesplitst in 
3 garages waarvan 1 gedeelte ook 
voorzien is van een grote bergzolder. 
Een schuur waar je 3 auto’s kan
parkeren maar er zeker ook
voldoende bergruimte overblijft. 



- BEGANE GROND -



- 1E VERDIEPING -



- 2E VERDIEPING -



- KADASTERKAART -


