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PERENLAAN 20

BILTHOVEN



ADRES
PERENLAAN 20 TE BILTHOVEN

VRAAGRPRIJS
€389.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 122M2

INHOUD
CIRCA 414M3

BOUWJAAR
1980

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Op één van de mooiste plekjes in de woonwijk "De Leijen" is deze ruime en
uitgebouwde gezinswoning te koop gekomen. De woning is gesitueerd aan een
autovrije straat en liggend aan een fraai stuk groen.
Door de huidige eigenaar is de woning aan de achterzijde uitgebouwd en door
het plaatsen van een grote dakkapel aan de achterzijde is de binnenruimte
maximaal benut.

In de nabije omgeving zijn er diverse scholen aanwezig en het betreft een zeer
kindvriendelijke woonomgeving. Er zijn ruim voldoende parkeermogelijkheden
aanwezig en het station Bilthoven ligt op 5 fietsminuten afstand.

De indeling is als volgt:
Begane grond:
Entree/hal, modern toilet met fonteintje, ruime uitgebouwde woonkamer met
riante keuken aan de achterzijde voorzien van diverse inbouwapparatuur,
schuifpui naar de 11 meter diepe achtertuin met vrijstaande stenen schuur en
achterom, trapopgang naar
1e Verdieping:
Overloop, ruime slaapkamer aan de achterzijde met inbouwkast (voorheen twee
slaapkamers), slaapkamer aan de voorzijde en moderne badkamer met
douche/bad, 2e toilet en dubbele wastafel, trapopgang naar
2e Verdieping:
Ruime overloop, met C.V.-installatie en wasmachine-aansluiting, ruime derde
slaapkamer voorzien van dakkapel.

De belangrijkste afmetingen zijn:
woonkamer: 1139 x 548/300
keuken: 386 x 300
tuin: 1078 x 550
schuur 362 x 210
slaapkamer: 535 x 376/348
slaapkamer: 344 x 329
badkamer: 231 x 199
slaapkamer: 417 x 328



Bijzonderheden:
- Badkamer vernieuwd in 2018
- Samenvoegen slaapkamers achterzijde 2018
- Oplevering in overleg (zomer 2020)

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.




















