
Charmante vrijstaande woning op 
een rustige locatie gelegen!

Zonzijde 6 
De Meern
€ 645.000,- k.k.



Bouw

Soort woning Vrijstaande woning

Bouwjaar 1994

Soort dak Shilddak

Isolatie Volledig geïsoleerd

Locatie

Woonoppervlakte 128 m²

Perceeloppervlakte 429 m2

Inhoud 592 m3

Aantal kamers 5

Aantal badkamers 1

Voorzieningen

Verwarming cv-combiketel

Warm water cv-combiketel

Tuin Achtertuin (Zuid)

Parkeergelegenheid Parkeer ruimte op eigen terrein

Berging Garage en vrijstaand hout (tuin)

Bijzonderheden
Extra werk/hobbykamer op de begane grond

Ligging

In een rustige straat en in een plezierige woonomgeving gelegen!

Zonzijde 6Kenmerken



De woning is voorzien van diverse extra’s
Charmante vrijstaande woning op een rustige locatie gelegen met zonnige achtertuin 

(zuid). De woning is voorzien van een mooie tuingerichte woonkamer, woonkeuken met 

leuk uitzicht op de straat en werkkamer op de begane grond. De 1e verdieping is voorzien 

van 3 slaapkamers en een moderne badkamer. Tevens is de woning voorzien van een ruime 

en mooie aangebouwde garage welke voor meerdere doeleinde te gebruiken is. Aan de 

voorzijde van de woning is de tuin voorzien van sierhekwerk en eigen parkeerplaats. De fraai 

aangelegde achtertuin heeft volop privacy, in deze tuin kunt u heerlijk van de zon genieten tot 

in de avond uren. De woning is in de plezierige woonwijk “Het Weer” gelegen. Voorzieningen 

zoals winkels, openbaar vervoer, scholen en sport faciliteiten zijn in de omgeving aanwezig. De 

woning is goed tot uitstekend onderhouden, volledig geïsoleerd, voorzien van airconditioning, 

elektrische zonwering en garage deur. 

Het bouwjaar van de woning is 1994, de woning heeft een woonoppervlakte van 158m2 

inclusief de aangebouwde garage van 20m2 welke momenteel als bijkeuken wordt gebruikt. 

De perceel oppervlakte is 429m2. 
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Indeling (1/4)



Begane grond

Entree/hal met garderobe, toiletruimte met hangend toilet en fontein, 

trapopgang naar de eerste verdieping, toegang tot de hobby/werkkamer, 

garage en toegang tot de ruime living. Deze L-vormige living is tuingericht en 

voorzien van een sfeervolle schouw met houtkachel, convectorput, schuifpui 

met toegang tot de achtertuin. Vanuit de living is er een fraai uitzicht op de 

achtertuin! 
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Begane grond

Aansluitend aan de living is aan de voorzijde de mooie woonkeuken 

gesitueerd. De woonkeuken en living zijn samen circa 50m2 en voorzien van 

een mooie leistenenvloer. De ruime woonkeuken is voorzien van een strakke 

inbouwkeuken met de volgende inbouwapparatuur: gas kookplaat, RVS 

afzuigkap, koel-/vriescombinatie, vaatwasser en hete luchtoven met magnetron 

functie. Tevens is de keuken voorzien van een granieten aanrechtblad. De vele 

ramen zorgen voor een prettige lichtinval en bieden u een leuk uitzicht op de 

straat. De mooie garage is vanuit de centrale hal bereikbaar en voorzien van 

een deur naar de achtertuin, elektrische garage deur, grote vaste kastenwand 

met wasmachine aansluiting en gootsteen.
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Tuin

Aan de voorzijde van de woning is een ruime voortuin aanwezig welke is 

voorzien van sierhekwerk. Tevens is er een parkeerplaats op eigen terrein 

aanwezig met een elektrische hek. De zonnige achtertuin is op het zuiden 

gelegen en hier kunt u de gehele dag van de zon genieten. De achtertuin is 

fraai aangelegd, voorzien van diverse terrassen en biedt u volop privacy. Aan 

de achterzijde van de woning is een groot elektrisch zonnescherm aanwezig. 

Via een langszij heeft u toegang naar de voortuin.
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Eerste verdieping

Middels de hardhouten open trap bereikt u de overloop welke toegang 

verschaft tot de verschillende vertrekken. Aan de achterzijde van de woning 

bevindt zich de royale ouderslaapkamer met een dubbele vaste kastenwand 

en een balkon. Tevens is deze slaapkamer voorzien van airconditioning. Aan 

de voorzijde van de woning bevinden zich nog twee slaapkamers, waarvan er 

één grenst aan een tweede balkon. De moderne badkamer is geheel betegeld 

en voorzien van een wastafelmeubel, ligbad, hangend toilet, douchecabine, 

wastafelcombinatie en twee ramen welke voor daglicht zorgen.

Tweede verdieping

Middels een vlizotrap vanaf de overloop op de eerste verdieping bereikt u 

de bergzolder (stahoogte). Op deze zolder bevinden zich onder andere de 

mechanische ventilatie-unit en de cv- ketelopstelling.
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Interieur

Verlichting, te weten:

- Inbouwspots/dimmers x

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers x

- Losse (hang)lampen x

- B&o installatie (tv+dvd speler + radio/cd 

speler)
x

(Losse) kasten, legplanken, te weten:

- Diverse inbouwkasten op bovenverdieping 

en garage 
x

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:

- Gordijnrails x

- Gordijnen x

- Overgordijnen x

- Vitrages x

- Rolgordijnen x

- Lamellen x

- Jaloezieën x

- (Losse) horren/rolhorren x

Vloerdecoratie, te weten:

- Vloerbedekking x

- Parketvloer x

- Houten vloer(delen) x

- Laminaat x

- Plavuizen x

- (Voorzet) openhaard met toebehoren x

- Allesbrander x

- Houtkachel x

- Gas)kachels x

- Designradiator(en) x

- Radiatorafwerking x

Overig, te weten:

- Spiegelwanden x

- Schilderij ophangsysteem x

- was, droogmachine Siemens okt 2016    x

Keuken

- Keukenblok (met bovenkasten) x

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- Kookplaat x

- Gaskookplaat x

- Afzuigkap x

- Magnetron x

- Oven x
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- Combimagnetron x

- Koelkast x

- Vriezer x

- Koel-vriescombinatie x

- Vaatwasser x

- Quooker x

- Koffiezetapparaat x

- keukenboiler x

Sanitair

Toilet met de volgende toebehoren:

- Toilet x

- Toiletrolhouder x

- Toiletborstel(houder) x

- Fontein x

Badkamer met de volgende toebehoren:

- Ligbad x

- Jacuzzi/whirlpool x

- Douche (cabine/scherm) x

- Stoomdouche (cabine) x

- Wastafel x

- Wastafelmeubel x

- Planchet x

- Toiletkast x

- Toilet x

- Toiletrolhouder x

- Toiletborstel(houder) x

- Sauna met toebehoren x

Exterieur/Installaties/Veiligheid/Energiebesparing:

- Schotel/antenne x

- Brievenbus x

- (Voordeur)bel x

- Alarminstallatie x

- (Veiligheids)sloten en overige inbraakpre-

ventie
x

- Rookmelders x

- Screens/rolluiken x

- CV met toebehoren x
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- (Klok)thermostaat x

Warmwatervoorziening, te weten:

- Via CV-installatie x

- Boiler x

- Close-in boiler x

- Geiser x

- Mechanische ventilatie x

- Luchtbehandeling x

- Airconditioning met toebehoren x

- Telefoonaansluiting/ internetaansluiting x

- Veiligheidsschakelaar wasautomaat x

- Waterslot wasautomaat x  

- Zonnepanelen x

Tuin

- Tuinaanleg/bestrating x

- Beplanting x

- Alle losse plantenpotten e.d. x

Verlichting/installaties

- Buitenverlichting x

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder x

Bebouwing

- Tuinhuis/buitenberging x

- Kasten/werkbank in tuinhuis/berging x

- (Broei)kas x

- (Sier)hek x

- Vlaggenmast(houder) x

- Zonwering buiten x

- Elektrisch hek x

CV/geiser/boiler x

Keuken/tuin/kozijnen x

Intelligente thermostaten e.d. x

Stadsverwarming x

Zonnepanelen x

        

Zijn er zaken die geen eigendom zijn van 
verkoper omdat er sprake is van een lease-
contract. Zo ja, neemt verkoper de zaak mee 
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Begane grond



1e verdieping
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Zolder

Tuinhuis



Bijzonderheden
• Charmante vrijstaande woning;

• Extra werk/hobbykamer op de begane grond;

• Zeer prettige living;

• Woonkeuken voorzien van mooie inbouwkeuken;

• Ruime garage;

• De woning is voorzien van diverse extra’s;

• Zonnige achtertuin;

• Voorziening zoals, winkels, openbaar vervoer en scholen op fiets afstand gesitueerd;

• In een rustige straat en in een plezierige woonomgeving gelegen!
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“De woning is dichtbij  
voorzieningen zoals winkels, 

openbaar vervoer, scholen en 
sport faciliteiten”



Over De Meern
Tot 2001 behoorde De Meern bij de voormalige gemeente Vleuten-De 

Meern. Sindsdien is het een onderdeel van de stad Utrecht en is het ingedeeld 

bij de wijk Vleuten-De Meern met wijknummer 10. Het voormalige dorp maakt 

echter nog wel gebruik van ‘eigen’ plaatsnaamborden en postadressen. In 2008 

had De Meern 10.550 inwoners.



Wij zijn een jong, dynamisch 

team met een enorm plezier 

in het vak en 100% aandacht 

voor onze klanten.  

Ons kantoor is 6 dagen per 

week geopend en we  kennen 

de weg als geen ander in 

 IJsselstein e.o.  

Vanzelfsprekend verstaan wij 

ons vak;  hebben jarenlange 

ervaring en zijn tevens  

aangesloten bij de  

Nederlandse Vereniging van 

Makelaars [NVM]. 

Lees meer over ons 

en onze diensten op  

www.vanoord makelaardij.nl

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

Van Oord Makelaardij
Benschopperstraat 35

3401 DG IJSSELSTEIN UT

Direct contact

Telefoon: 030 - 68 68 280

info@vanoordmakelaardij.nl


