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JACOB LE MAIRELAAN 12

MAARSSEN



ADRES
JACOB LE MAIRELAAN 12 TE MAARSSEN

VRAAGRPRIJS
€437.500,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 142M2

INHOUD
CIRCA 524M3

BOUWJAAR
1972

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Creëer uw droomhuis op een van de mooiste plekken in Maarssen. De woning
dient intern gemoderniseerd te worden, vandaar de aantrekkelijke
lage prijsstelling. 
Wij bieden deze helft van een dubbel woonhuis aan op een prachtig perceel van
maar liefst 358 m², in de geliefde wijk “De Reizende Man” gelegen . Aan de
voorzijde vrij uitzicht en aan de achterzijde fantastisch vrij uitzicht over het
groen. De combinatie van een rustige woonomgeving en toch alle
voorzieningen op loopafstand maken dit plekje extra bijzonder. 

Deze geschakelde semi-bungalows beschikken over een riante living, eigen
garage en separate berging. De tuinen grenzend aan natuurschoon; uitkijkend
op de gronden van buitenplaats Herteveld. Een heerlijk plek om te wonen in alle
rust en groen onder de rook van het bruisende Utrecht.

De indeling is als volgt: Begane grond:
Entree/hal met meterkast en garderobe, riante living met open keuken voorzien
van diverse inbouwapparatuur, vanuit de woonkamer en de keuken is er
toegang naar de heerlijke tuin met volop zon, grenzend aan het groen waardoor
je je in de bossen waant, terug in de woning komen we via de keuken in een
gang, vanuit hier is er toegang tot het toilet met fonteintje, de ruime garage en
de schuur.

1e Verdieping:
Overloop, slaapkamer aan de achterzijde met vaste kastenwand en eigen
balkon met fraai uitzicht, luxe badkamer voorzien van bubbelbad, Turkse
stoomdouche met zitmogelijkheid, 2e toilet en wastafel. 2e slaapkamer aan de
voorzijde met wastafel en douche, vanuit de overloop is er toegang tot de ruime
vliering met veel bergruimte.

Opmerking:
Op de eerste verdieping is er de mogelijkheid om heel makkelijk een extra
slaapkamer te creëren.

De belangrijkste afmetingen zijn:



woonkamer: 1447 x 377/570
keuken: 468 x 330
garage: 509 x 285
schuur: 710 x 168
tuin: 1150 x 1060
slaapkamer: 508 x 499/356
slaapkamer: 376 x 327
badkamer: 260 x 376

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 Maarssen vindt u op Funda.




















