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Soort woning  :  Eengezinswoning

Bouwtype  :  Bestaande bouw

Status  :  Te koop

Bouwjaar  :  1989

Ligging  :   Woonwijk, nabij Winkelcentrum

Woonopp.  :  124 m²

Perceelopp.  :  131 m²

Inhoud  :  432 m³

Totaal aantal kamers  :  6

Aantal slaapkamers  :  5

Tuin  :  achtertuin   11,35 x 5,75 (l x b) 

                                         voortuin:   2,15 x 5,75 (l x b)

Vraagprijs  : € 390.000,- k.k.
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Bent u een groot gezin en op zoek naar een ruim huis met 5 slaapkamers in de wijk 

Buitenhof in Leiderdorp? Dan is dit huis aan de Buitenhoflaan ideaal voor u. Meestal zijn 

de huizen in de wijk ca. 100m2, maar deze is maar liefst 124m2. Dat merkt u direct al bij 

binnenkomst. Naast de 5 slaapkamers, is er een ruime, half open keuken met apparatuur, 

een nette doch eenvoudige badkamer en een lekkere zonnige achtertuin. Het huis is goed 

geïsoleerd en er is een ankerloze spouwmuur. Geen eventuele geluiden van buren dus. 

Handig te weten als u zelf een muziekinstrument bespeelt bv.

De ligging is bijna naast de Dwarswatering, op loopafstand van scholen, supermarkt 

Hoogvliet en sportpark De Bloemerd. Natuurlijk is de snelweg ook snel bereikbaar en 

fietst u zo de polder in.
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Entree via de kleine voortuin. Entree woning, ontvangsthal met de meterkast en de garde-

robe. We komen in de woonkamer. Hier ziet u gelijk dat dit huis groter is dan de standaard 

huizen in de wijk. Breder, langer en veel meer leefruimte. Aan de voorzijde hebben we een 

riante zitruimte met een erker. Lekker licht en uitzicht aan de voorzijde. We lopen naar de 

achterzijde en komen in de half open hoekkeuken met veel ruimte om een grote eettafel 

te plaatsen. In de breedte of in de lengte.....De woonkamer is tenslotte groot genoeg. 

De eenvoudige  hoekkeuken is voorzien van een vaatwasser, oven, keramische kookplaat 

en een afzuigkap. Via de keuken komen we in de achtertuin. Deze is ca. 65m2, voorzien 

van een stenen schuur, een achterom en is gelegen op het zonnige NW. Door de open lig-

ging is er al vanaf begin van de middag tot in de avond lekker veel zon aanwezig. Heerlijk 

voor de zonliefhebber. 

Terug naar de woonkamer en op naar de 1e etage. Via de 2e (tussen) hal, met het 1e toilet 

met fontein, gaan we naar boven. 
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Overloop met toegang naar 3 goede slaapkamers en een nette doch eenvoudige ruime 

badkamer met 2e toilet, 2 wastafels, een douche en een bad. De badkamer is wel verou-

derd, maar door de ruimte kunt u hier heel veel kanten mee op. 

Meestal hebben we een kleine slaapkamer op een 1e etage, maar dat is hier niet echt 

het geval. De ruimte, die we eerder al noemde, komt ook hier goed naar voren. 3 echte 

goede slaapkamers en mogelijkheden genoeg. U moet dit eigenlijk zelf ervaren. Op naar 

de 2e etage.

Riante voorzolder met wederom heel veel (berg)ruimte en 2 volwaardige slaapkamers. 

Dat komt dus totaal op 5 volwaardige slaapkamers. Plek genoeg dus. De zolder heeft de 

wma en de opstelplaats van de nagenoeg nieuwe Cv ketel (2017). 

Er is ook heel veel bergruimte in de hoogte dus het maken van een bereikbare vliering is 

zeker een optie.

Kortom, zoekt u een ruim huis met 5 slaapkamers, en wilt u nog wel eea moderniseren? 

Dan moet u hier zeker komen kijken. 
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Bijzonderheden:

- ruim en 5 slaapkamers

- Goed geïsoleerd

- Oplevering kan snel
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Kadaster

Uittreksel uit de kadastrale kaart:
Kadastrale gemeente: Leiderdorp
Sectie + perceel: A 8246

Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: de3

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 11 juli 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Deze kaart is noordgericht. Aan dit uittreksel mogen geen maten 

worden ontleend. De auteursrechten zijn voorbehouden aan de 

Dienst voor het Kadaster en de openbare registers.

tuinaanleg/bestrating        X

buitenverlichting        X

tuinhuisje/buitenberging        X

tuinbank        X

brievenbus        X

(voordeur-)bel        X

veiligheidssloten        X

alarminstallatie        X

rolluiken/zonwering buiten achter  X

jaloezieën/lamellen binnen  X

rolgordijnen 1e etage  X

gordijnrails  X

gordijnen beg.grond  X

vitrage        X

vloerbedekking/linoleum  X

parketvloer/kurkvloer/laminaat        X

open haard met toebehoren        X

warmwatervoorziening/CV  X

- geiser/combiketel        X

- (klok-)thermostaat  X

- kachels        X

isolatievoorzieningen te weten

- voorzetramen        X

keuken met toebehoren, te weten

- keukenblok+kastjes        X

- keukenblokverlichting        X

- (inbouw)apparatuur zie separate lijst        X

- inb.verl./dimmers/..  X

opbouwverlichting    X

Sanitaire voorzieningen:

wastafels aantal..  X

badkamer accessoires        X

toiletaccessoires  X

sauna met toebehoren        X

veiligheidsschakelaar wasautomaat        X

(huis)telefoontoestellen        X

losse kast(en) aantal        X

boeken/legplanken        X

zaken die geen eigendom van de verkoper zijn

maar waarvan eventuele leasecontracten, huurkoopcontracten

of huurcontracten zijn over te

nemen (keukens, open haarden, c.v.-ketels,

boilers, geisers):        X
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T. 071-5419957
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Bovenstaande objectinformatie en de bijlagen zijn met zorg samengesteld. Voor de juistheid ervan 
kan door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens recht wor-

den ontleend.


