
Goed onderhouden 
hoekwoning 
fraai gelegen met zonnige achtertuin

VLEUTEN
Trevouxperenlaan 83

Vraagprijs 

€ 500.000,- k.k.

030-6776000 | info@beumer.nl

www.beumer.nl



Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


492 m3




Woonoppervlakte:

120 m2




Perceeloppervlakte:


149 m2




Bouwjaar:

2004

verwarming en warmwater middels cv-
combiketel, warmteterugwinsysteem;
Zonnepanelen voor een laag energieverbruik
Zonwering aan de achtergevel 3 jaar geleden 
geplaatst
 2020 gehele buitenschilderwerk uitgevoerd



Vrije ligging!

In de kindvriendelijke wijk "De 
Boomgaarden” (Vleuterweide) zeer fraai 
gelegen en goed onderhouden 
Hoekwoning (ca. 120m² 
woonoppervlakte), gelegen op een 
perceel van 149m² eigen grond met 
zonnige achtertuin (westen), berging, 
veranda en een achterom.




Kenmerkend voor deze woning zijn: de 
vrije ligging in een auto luwe straat, het 
vrije uitzicht over een brede groenstrook 
en een speeltuin aan de voorzijde, de 
verhoogde zolderverdieping, in totaal 5 
slaapkamers en zonnepanelen.













De woning is uitstekend gelegen nabij 
alle wenselijke voorzieningen zoals: 
Winkelcentrum Vleuterweide, Het 
Máxima park, diverse 
onderwijsvoorzieningen en 
sportcomplexen (o.a. Zwembad 
Fletiomare, Sportpark De Paperclip, 
Sportcentrum Oudenrijn, VV De Meern, 
PVCV, etc.), uitvalswegen A2/A12 en 
natuurlijk de stad Utrecht en het station.



Begane grond:

Entree met plavuizenvloer, meterkast, trapopgang
naar de eerste verdieping en toiletruimte. Het
toilet is gedeeltelijk voorzien van tegelwerk en
heeft een fontein. Lichte woonkamer met nette
vloerafwerking, toegang naar de tuin op het
westen en open keuken aan de voorzijde van de
woning. De woonkamer is 5,06m breed en heeft
een oppervlakte van ongeveer 32m². 










De keuken aan de voorzijde heeft een 
keuken in L-opstelling is compleet 

ingericht met een brede gaskookplaat, 
vaatwasser en koelkast. Vanuit de 

keuken heb je een mooi en vrij uitzicht 
over het plantsoen en speeltuin.  







Eerste verdieping:

Overloop welke toegang biedt aan drie goed
bemeten slaapkamers. Twee slaapkamers
bevinden zich aan de achterzijde van de woning,
zijn heerlijk licht door de grote raampartijen en
hebben afmetingen van circa 13m² en 7m². De
slaapkamer aan de voorzijde is eveneens keurig
afgewerkt en heeft een oppervlakte van circa
9m². Alle slaapkamers hebben een keurige
laminaatvloer, welke bijdragen aan de nette
afwerking. 








De badkamer is keurig netjes, is 
compleet ingericht met een ruim ligbad, 

dubbele wastafel met meubel en 
tweede toilet. Het grote raam zorgt 
voor natuurlijke ventilatie en veel 

daglicht. De wanden zijn tot 
plafondhoogte afgewerkt met lichte 

tegels. 



Tweede verdieping:

Deze verdieping is hoger dan de meeste
woningen in de buurt. Door deze hogere kap zijn
op deze verdieping nog twee (slaap)kamers
gemaakt met oppervlaktes van circa 12m² en
6,5m². Deze kamers hebben ook weer de
beschikking over grote dakramen en keurige
afwerking, met onder andere laminaatvloeren.
Veel bergruimte is te vinden in de knieschotten en
de aansluitingen voor de wasmachine en droger
zijn op de overloop aanwezig. 

Via de overloop is door middel van een vlizotrap
de vliering bereikbaar. 

























Tuin:

De woning heeft heerlijke zonnige achtertuin op
het westen. Lang kan je hier van de zon blijven
genieten. De tuin is bijna 13 meter diep, is sfeervol
ingericht met sierbestrating en diverse borders
met beplanting. Achterin de tuin is de berging
aanwezig. Perfect is de riante overkapping die het
mogelijk maakt om ook bij minder weer, lang te
kunnen blijven borrelen in de tuin. Een mooi
verlengstuk van de woonkamer. 





Situatietekening



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping



Vliering



Berging/overkapping



Meetrapport



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Voorkamer 1e verdieping - bureau + 
onderkast

X

 - Kleine zolderkamer - bureau + onderkast X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Screens X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Zonnepanelen X

Knikarm scherm achterzijde X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Tuinhuis/buitenberging X

Lijst van zaken



Het team van 
Beumer De Meern

Joyce Niek Kim 

Erik Manon Xander

Sandra Bart

https://www.beumer.nl/medewerker/joyce-de-wolff/
https://www.beumer.nl/medewerker/niek-maathuis/
https://www.beumer.nl/medewerker/kim-schipper-van-vliet/
https://www.beumer.nl/medewerker/erik-bosman/
https://www.beumer.nl/medewerker/manon-pieterse/
https://www.beumer.nl/medewerker/xander-groot/
https://www.beumer.nl/medewerker/sandra-schijf/
https://www.beumer.nl/medewerker/bart-muller/
https://www.beumer.nl/
https://www.beumer.nl/locatie/vleuten-de-meern-leidsche-rijn/
https://www.beumer.nl/locatie/vleuten-de-meern-leidsche-rijn/
https://www.beumer.nl/locatie/vleuten-de-meern-leidsche-rijn/


Het team van 
Beumer Hypotheken

 
Jeroen Roland Bianca

Reinier Laura Vivian

Maurice Anouck

https://www.beumer.nl/medewerker/jeroen-landzaat/
https://www.beumer.nl/medewerker/roland-luijer/
https://www.beumer.nl/medewerker/bianca-van-drie/
https://www.beumer.nl/medewerker/reinier-bruin/
https://www.beumer.nl/dienst/hypotheken/
https://www.beumer.nl/dienst/hypotheken/
https://www.beumer.nl/dienst/hypotheken/


 
Je bent eruit, je gaat je huis verkopen! Natuurlijk ben je enorm blij als er veel 

bezichtigingen gepland staan bij jouw huis maar het kan ook de nodige stress 
veroorzaken. Je durft amper iets aan te raken want je wilt je huis zo opgeruimd mogelijk 

houden.
 

Wij hebben een oplossing! Wij voeren de bezichtigingen uit terwijl jij slaapt en ontbijt in 
het BUNK hotel midden in Utrecht. Het enige wat jij hoeft te doen is zorgen dat je huis 

spic en span is voordat je de deur dichttrekt. Wij regelen de rest.
 

Zet je huis bij ons in de verkoop en slaap 
in het BUNK hotel!



Aantekeningen



Heb je 

interesse?

Meerndijk 7

3454 HM De Meern




030-6776000

info@beumer.nl

www.beumer.nl


