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AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Wonen in alle moderne luxe en comfort met de uitstraling van de jaren '30? Dat
kan in deze prachtige 2-onder-1 kapwoning in fraaie dertiger jaren stijl, de
huidige eigenaren hebben de woning intern fraai afgewerkt, een prachtige
keuken voorzien van alle denkbare apparatuur, fraaie vloeren en mooi sanitair
kenmerken het geheel. Deze woning is absoluut een bezichtiging waard!

De woning staat aan een rustige straat zonder doorgaand autoverkeer, in de
wijk is er een leuk speeltuintje voor de kinderen aanwezig. Het dorp Den Dolder
heeft diverse winkels, sportverenigingen, scholen en een treinstation met
directe verbindingen naar Utrecht, Amersfoort en Zwolle. De bossen rondom de
Lage Vuursche en Soestduinen beginnen via een loopbrug vlak achter het huis
en er is een goede verbinding met de A27 en A28. Met de fiets zijn Bilthoven en
Zeist binnen handbereik.

De indeling is als volgt:
Begane grond:
Entree/hal, toilet en meterkast, ruime en lichte woonkamer met fraaie visgraat
parketvloer en openslaande deuren naar de heerlijke tuin met ruime berging,
luxe open keuken met kookeiland, koelkast, vriezer, vaatwasser, kookplaat en
afzuigkap,
1e Verdieping:
Overloop, drie ruime slaapkamers en fraaie badkamer met inloopdouche, 2e
toilet en dubbele wastafel
2e Verdieping:
Overloop, twee ruime slaapkamer, wasmachine/drogerruimte met C.V.-
installatie.

De belangrijkste afmetingen zijn:
woonkamer: 1241 x 570
keuken: 509 x 325
tuin: 790 x 944
schuur: 287 x 182
slaapkamer 1: 568 x 322/268
slaapkamer 2: 402 x 258



slaapkamer 3: 400 x 306
badkamer: 302 x 200
slaapkamer 4: 451 x 382
slaapkamer 5: 569 x 268
Wasruimte: 320 x 176

Bijzonderheden:
-Vloerverwarming begane grond en 1e verdieping
-Oplevering in overleg

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.


















