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INTRO
Bent u op zoek naar een woning waar uw kinderen in alle rust 

kunnen opgroeien? Dan is deze twee-onder-een-kapwoning 

aan de Boegspriet 27 perfect voor u! De woning heeft 4 ruime 

slaapkamers en een riante tuin met een veranda. In de tuin kunt 

u in de zomermaanden heerlijk ontspannen terwijl u ’s winters 

gezellig bij de houtkachel kunt zitten. Deze comfortabele twee-

onder-een-kapwoning heeft daarnaast een eigen oprit en een 

grote garage.

De Boegspriet is ingericht als woonerf, waardoor er weinig 

verkeer is en kinderen er veilig op de erven kunnen spelen. 

U bent al binnen 5 minuten fietsen bij verschillende basis- en 

middelbare scholen en bij het winkelcentrum ‘Ellekoot’. In het 

winkelcentrum bevinden zich onder andere een supermarkt, 

diverse kledingwinkels en een fietsenwinkel. Het centrum van 

Veenendaal met vele horecagelegenheden is binnen 10 minuten 

fietsen te bereiken. 



BEGANE GROND
Via de hal heeft u toegang tot de woonkamer en het toilet. Als u de 

woonkamer binnenkomt, ziet u links de eetkamer met open keuken en 

rechts de zithoek met de gezellige open haard. Zowel de woonkamer als de 

eetkamer zijn voorzien van laminaatvloeren. De eetkamer heeft een grote 

schuifpui naar de tuin. De schuifpui zorgt naast een mooie toegang naar uw 

tuin ook voor veel lichtinval. 







KEUKEN
De complete keuken is voorzien van een composiet werkblad, 

4 pits inductiekookplaat, afzuigkap, combimagnetron, oven, 

vaatwasser en een koelkast en kookeiland/bar. De kastruimte 

boven en onder het aanrecht biedt u bovendien veel 

opbergmogelijkheden.



1e VERDIEPING
De overloop op de 1e verdieping geeft toegang tot alle slaapkamers en badkamer. Op de 1e verdieping bevinden 

zich 3 slaapkamers en de moderne badkamer. Alle slaapkamers zijn ruim van opzet en voorzien van een nette 

spachtelputz wandafwerking. De master bedroom geeft tevens toegang tot het balkon. 







SANITAIR

2e VERDIEPING
De geheel betegelde badkamer is voorzien van een douche, ligbad, toilet, wastafel en een designradiator.

De tweede verdieping bestaat uit een overloop en een slaapkamer. De slaapkamer leent zich daarnaast ook voor 

andere doeleinden en gebruiksmogelijkheden, bijvoorbeeld als een speel- of studeerkamer. 





TUIN
Aan de voorzijde van de woning bevindt zich een oprit en een charmante tuin. De oprit biedt tevens toegang tot de riante 

garage waar u veel bergruimte heeft en gemakkelijk uw fietsen kunt opbergen. De achtertuin heeft een prettige combinatie 

van natuur en ontspanning. Zo bevindt zich in de achtertuin een prachtige veranda die deels verscholen ligt tussen de 

bomen. Hier heeft u werkelijk een heerlijk beschutte plek om te ontspannen. Aan de achtergevel van de woning bij de 

schuifpui is een rolluik geplaatst.  



Oppervlakten en inhoud 
Inhoud    ca. 594 m3

Gebruiksoppervlakte wonen   ca. 148 m2

Overige inpandige ruimte   ca. 27 m2

Perceeloppervlakte    ca. 308 m2

BEGANE GROND

KENMERKEN

TUINHUIS



Kadastrale informatie
Kadastrale gemeente                      Veenendaal

Sectie   B

Nummer            6561 en 8219

 

1e VERDIEPING 2e VERDIEPING

Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Boegspriet 27

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 3 januari 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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Aan de samenstelling van deze gegevens is maximale zorg besteed. 

Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens en tekeningen 

kunnen geen rechten en aanspraken worden ontleend.

Gehele of gedeeltelijke overname van deze publicatie of 

herpublicering van gegevens daaruit is verboden.

www.zonnenbergmakelaardij.nl

Frederik van de Paltshof 12
3911 LB Rhenen
T: 0317-228018

rhenen@zonnenbergmakelaardij.nl

Kerkewijk 108
3904 JG Veenendaal

Tel 0318 - 559600
info@zonnenbergmakelaardij.nl

ALGEMENE GEGEVENS
Type woning: twee-onder-een-kapwoning
Met berging / dakkapel / veranda
Aantal kamers: 5
Aantal slaapkamers: 4
Bouwjaar: 1979
Parkeerruimte: twee op eigen terrein / openbaar parkeren

TECHNISCHE GEGEVENS
Warmwatervoorziening: HR cv-ketel Nefit (2006)
Verwarmvoorziening: HR cv-ketel Nefit (2006)
Mechanische ventilatie: Ja
Isolatie: dak / spouw / vloer
Dubbel glas: geheel 
Centrale antenne / glasvezel 
Kozijnen: hout

Bekijk deze woning in 3D
Scan bovenstaande QR code met uw smartphone


