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DOLDERSEWEG 3 C

HUIS TER HEIDE



ADRES
DOLDERSEWEG 3 C TE HUIS TER HEIDE

VRAAGRPRIJS
€475.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 116M2

INHOUD
CIRCA 462M3

BOUWJAAR
1973

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
In een groene woonomgeving met centrale ligging en in de directe nabijheid
van uitgestrekte natuurgebieden en diverse uitvalswegen ligt deze uitstekend
onderhouden, middels garage geschakelde, vrijstaande woning met fraai
aangelegde tuin voorzien van veranda. De villa ligt op een mooi kavel van 446
m² en beschikt over een op het zuidwesten georiënteerde zonnige achtertuin,
een ruime garage en een oprit geschikt voor meerdere auto's.
Een ventweg scheidt de villa bovendien van het directe verkeer.

Locatie:
De villa, gelegen aan een parallelweg, ligt op loopafstand van het Blookerpark,
een in het begin van vorige eeuw in Engelse landschapsstijl aangelegd park. De
centra van Zeist, Den Dolder en Bilthoven, met een compleet winkelaanbod en
NS-stations, bevinden zich op fietsafstand. Scholen en sportvoorzieningen zijn
er in de nabije omgeving. Diverse uitvalswegen zorgen voor uitstekende
verbindingen met Zeist, Amersfoort, Utrecht en de Randstad.

Indeling: begane grond: entree, hal met modern toilet, meterkast en
trapopgang. sfeervolle en bijzonder lichte L-vormige woonkamer met prachtige
visgraat eiken houten vloer. Centraal gesitueerde gas open haard en separate
werk-/tv hoek waar desgewenst ook een aparte kamer van kan worden
gemaakt. Doorloop naar het eetgedeelte aan de achterzijde van de woning met
dubbele schuifpui naar zowel tuin als terras. Half open en modern ingerichte
keuken voorzien van wijnkoelkast, vaatwasser, oven, magnetron, gaskookplaat
met afzuigkap en ingebouwde koelkast.

Eerste verdieping: trappenhuis naar de overloop met grote vaste kastenwand.
De eerste verdieping telt een 3-tal ruime slaapkamers met veel bergruimte. De
royale badkamer is luxe afgewerkt en is ingericht met een inloopdouche, 2e
toilet alsmede een wastafelmeubel met dubbele wastafel.

Garage/schuur:
Naast de woning ligt de ruime garage die geschikt is voor het parkeren van één
auto. Achter de garage bevindt zich een aparte schuur waar zich de cv-
opstelling bevindt alsmede de aansluiting voor wasmachine en droger.



Tuin:
De woning heeft een fraai aangelegde en uitstekend op de zon gelegen tuin
(zuid-west) die ook nog eens veel privacy biedt. Fraaie borders, gazon en
heerlijke zonneterrassen wisselen elkaar af. Ook kunt u zich bij regenachtig
weer lekker terugtrekken onder de gezellige veranda met verwarming.

Kenmerken/details:
- het gehele buitenschilderwerk is in de zomer van 2015 uitgevoerd
- luxe keuken en sanitair
- verwarming en warm water middels cv-combiketel uit 2013
- alle wanden en plafonds in de hele woning zijn voorzien van glad pleisterwerk
- de woning is geheel voorzien van dubbele beglazing, spouwmuurisolatie én
vloerisolatie

Brochure aanvragen:
Een uitgebreide brochure, inclusief plattegronden, NVM vragenlijst en lijst van
roerende zaken, kunt u telefonisch of per mail bij ons aanvragen.

Aankoopmakelaar inschakelen:
Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor uw belang en bespaart u tijd, geld en
zorgen.
Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars in Utrecht vindt u op Funda.
























