
Twee-onder-één-
kapwoning
In de nieuwe woonwijk Rijnvliet te Utrecht

UTRECHT
Papiermoerbeilaan 44

Vraagprijs

€ 779.000,- k.k.

030-6776000 | info@beumer.nl

www.beumer.nl



Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


555 m3




Woonoppervlakte:

143 m2




Perceeloppervlakte:


247 m2




Bouwjaar:

2023

Oplevering Q3 2023 / Q1 2024
Stadswarmte (gasvrije woning)
De woning wordt gebouwd volgens de eisen 
van BENG (bijna energieneutraal gebouwen)
Natuurinclusief elementen in het metselwerk 
(o.a. vogelnestjes)
Voorzien van 10 zonnepanelen 
Slaapkamer met badkamer en suite op de 
begane grond
4 slaapkamers, 2 badkamers, 3 toiletten
Toilet en badkamers voorzien van matzwarte 
vloertegels 30x30, matwitte wandtegels 20x25 
tot plafond betegeld



Woning in aanbouw

Energiezuinige, levensloopbestendige 
twee-onder-één-kapwoning met 
slaapkamer en badkamer en suite op de 
begane grond, parkeerplaats op eigen 
terrein, gelegen op een toplocatie in de 
nieuwe woonwijk Rijnvliet te Utrecht.




Deze fraaie nieuwbouwwoning wordt 
naar verwachting opgeleverd in het 
laatste kwartaal van 2023 of begin 2024. 
Het betreft een duurzame en 
energiezuinige woning aangesloten op 
stadswarmte en voorzien van 
zonnepanelen. De woning beschikt 
onder andere over 4 slaapkamers en 2 
badkamers en optioneel een moderne 
open keuken met groot eiland. De 
slaapkamer en ruime badkamer met 
inloopdouche op de begane grond 
maken het een ideale 

levensloopbestendige woning.



De jonge nieuwbouwwijk Rijnvliet 
kenmerkt zich door veel groen en water, 
kortom een heerlijke woonplek nabij 
Utrecht stad. Het nieuwere Leidsche Rijn 
Centrum ligt tevens om de hoek. In de 
wijk zelf zijn diverse sport en 
speelvoorzieningen aanwezig zoals de 
fraaie Strijkviertelplas en strand. De 
snelweg A2 en A12 zijn zeer goed en 
snel bereikbaar middels uitvalswegen en 
ook openbaar vervoer is zeer nabij 
gelegen. Binnen 15 minuten met de fiets 
of 10 minuten met de bus ben je bij het 
centraal station.






  



Indeling begane grond: 

Op de begane grond beschikt het huis over een
inpandige (fietsen)berging aan de voorzijde met
separate entree. Entree van de woning aan de
voorzijde met vanuit de hal toegang tot de
berging, toiletruimte, woonkamer en keuken,
ruime trapkast en begane grond slaapkamer/
werkkamer met en suite badkamer voorzien van
een ruime inloopdouche, wastafelmeubel en extra
toilet. Zowel de woonruimte met keuken aan de
achterzijde als de begane grond slaapkamer/
werkkamer grenzen aan de compacte tuin op het
oosten.





Eerste verdieping:

Overloop met toegang tot drie slaapkamers en de
tweede badkamer met inloopdouche, ligbad en
extra toilet. Bergvliering met stahoogte bereikbaar
via vlizotrap op de overloop.
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Locatie

op de kaart



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 27 januari 2023
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

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Utrecht
T
2220

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.

Uw referentie: Papiermoer 44



Het team van 
Beumer De Meern

Joyce Niek Kim 

Erik Manon Xander

Bart



Het team van
Beumer Hypotheken

 
Jeroen Roland

Reinier Laura

Vivian

Maurice

Anouck

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


Vertrouwd bij jou 
om de hoek

Beumer is al 42 jaar jouw vertrouwde makelaar in Utrecht, Maarssen, Wijk bij 
Duurstede, Vleuten–De Meern en Leidsche Rijn. Met een gespecialiseerde 

vestiging in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn kunnen we onze klanten hier nóg 
beter bedienen. Onze ervaren makelaars en binnendienst medewerkers hebben 
ruime kennis van de verschillende wijken en buurten en staan voor je klaar met 

bewezen woondiensten en vrijblijvend woonadvies. We zijn gecertificeerd volgens 
de laatste vereisten van het NVM en werken ieder jaar hard om gecertificeerd te 

blijven.
 

De Beumer missie is helder: jouw woondromen verwezenlijken door een unieke 
combinatie van actuele vakkennis, vernieuwende dienstverlening en betrokken 
hulpvaardigheid. Ben je op zoek naar een ervaren fullservice makelaar die jou 

volledig ontzorgt op jouw woondossier in Vleuten-De Meern of Leidsche Rijn? Dan 
zijn wij jouw woonspecialist.

Beumer
Meerndijk 7
3454 HM De Meern
030-6776000

Hypotheekshop
Meerndijk 7
3454 HM De Meern
030-6775800



Aantekeningen



Heb je 

interesse?

Meerndijk 7

3454 HM De Meern




030-6776000

info@beumer.nl

www.beumer.nl


