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Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


877 m3




Woonoppervlakte:

243 m2




Perceeloppervlakte:


435 m2




Bouwjaar:

1977

23 zonnepanelen;
Zonneboiler, warmtepomp en cv-ketel;
Vloerverwarming in de hal, woonkamer, 
werkkamer en badkamer op de eerste 
verdieping;
Elektrische laadpaal;
Energielabel: A;
Riante tuin;
Twee opritten met plek voor vier auto's;
Nette vloer- en wandafwerking;
De woning is in 2008 gerenoveerd en 
verbouwd;
Oplevering in overleg.



Keurig onderhouden

Deze bijzonder ruime halfvrijstaande 
woning van 243 m2 is gelegen op een 
van de mooiste locaties in de wijk 
Zuilenstein en is voorzien van maar liefst 
vijf slaapkamers, een zesde riante kamer 
(ook te gebruiken als slaapkamer) op de 
begane grond, twee badkamers, een 
ruime woonkamer met open 
inbouwkeuken, een werkkamer, oprit 
voor vier auto's, tuin op het zuiden, 
vloerverwarming (gedeeltelijk), 
elektrische laadpaal, screens, kunststof 
kozijnen (gedeeltelijk), zonneboiler, 
warmtepomp, 23 zonnepanelen en een 
goed afwerkingsniveau.

In de directe omgeving vind je alle 
mogelijke voorzieningen, zoals 
kinderopvang, scholen, winkels, 
openbaar vervoer (tram- en 
busverbinding), sportvoorzieningen en 

verschillende parken. Het stadscentrum 
is in tien minuten per fiets bereikbaar en 
ook de binnenstad van Utrecht bevindt 
zich op fietsafstand. Via de uitvalswegen 
heb je in een oogwenk toegang tot 
steden als Amsterdam, Rotterdam, 
Nijmegen en Amersfoort. 

De woning is gebouwd in 1977, voorzien 
van energielabel A en heeft een 
woonoppervlakte van 243 m2, alsmede 
een perceeloppervlakte van 435 m2.




    



De hal/entree met vloerverwarming, biedt
toegang tot de ruime woonkamer, de trapopgang
naar de eerste verdieping, de badkamer en riante
slaapkamer met openslaande deuren naar de
achtertuin. De woonkamer is sfeervol ingericht en
beschikt over vloerverwarming, een houtkachel,
schuifpui en luxe open inbouwkeuken (2022
opgeknapt) met oven, vaatwasser, fornuis,
afzuigkap, koel-/vriescombinatie en veel
werkruimte. 







Via de schuifpui is de verzorgde achtertuin op het
zuiden te bereiken. Deze is grotendeels bestraat,
voorzien van een zitkuil en beschikt over veel
groen.
Aan de voorzijde van de woning bevinden zich
nog een tweetal opritten, waar tot wel vier auto's
geparkeerd kunnen worden en de toegang tot de
inpandige berging. De inpandige berging is
voorzien van elektra, wateraansluiting en een
wasbak.



Aansluitend bevindt zich de werkkamer van 23 m2
met zolder en eigen entree. Deze ruimte is
hierdoor uitermate geschikt voor een
praktijkruimte aan huis, of als extra slaapkamer
met het oog op de toekomst. Deze zolder kan ook
eenvoudig ingericht worden als slaap-/
werkkamer.





Eerste verdieping:

Via de overloop zijn een viertal goed bemeten
slaapkamers te bereiken van ca. 17,5 m2, 17 m2, 12
m2 en 9,5 m2, alsmede het toilet met fontein en
de moderne badkamer. De badkamer is voorzien
van een wastafelmeubel, stoomcabine, douche en
bubbelbad.





Tweede verdieping:

De overloop met zonneboiler, cv-ketel 

en warmtepompboiler biedt toegang tot 
nog een ruime slaapkamer van ca. 18 

m2,



Situatietekening



Begane grond 



Eerste verdieping 



Tweede verdieping 



Locatie

op de kaart



Kadastrale kaart
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Opgave van oppervlakten 
 

Zibber B.V. heeft in opdracht van Beumer Nieuwegein dit meetrapport opgesteld conform de 

NTA 2581:2011 waarin de gebruiksoppervlakten en bruto- inhoud en vloeroppervlak zijn vast 

gesteld. 

 

Object type  Woning 
Adres  Serenadelaan 3 
Postcode/plaats  3438tb, Nieuwegein 
Meetcertificaat type B  Niet op locatie gecontroleerd 

Datum meetrapport  15-02-2023 
   

 

  Totaal  
Gebruiksoppervlakte wonen  243,00 M2 

Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte  6,30 M2 
Gebouw gebonden buitenruimte  3,40 M2 
Externe bergruimte  0,00 M2 
    
Bruto vloeroppervlak woning  331,00 M2 
Bruto inhoud woning  876,70 M3 

 

De meting en berekeningen zijn op basis van de ”Meetinstructie bepalen gebruiksoppervlakten 

woningen” en ”Meetinstructie bepalen bruto inhoud woningen” a.d.h.v. de NEN2580:2007 NL, 

‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden’, 

inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008. Op dit meetcertificaat zijn de in dit 

meetrapport genoemde aannames en voorbehouden van toepassing. 

Rapport opgemaakt door Zibber B.V., naar beste kennis en wetenschap, geheel te goeder trouw 

en voldoet aan de eisen van NTA 2581:2011  



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Houtkachel X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - Diverse door een meubelmaker op maat 
gemaakte kastenwanden.

X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Naadloos geplaatste Corian wekbladen en 
wand afwerking.

X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 - WC op de begane grond heeft ook een 
douchekraan en afvoerputje, geschikt als extra 
badkamer of om een huisdier  te wassen.

X

 - Toiletkast badkamer X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - stoomdouche (cabine) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - op de boven verdieping bevind zich een 
aparte WC met wasbak

X

 - Het ligbad is uitgerust met een verwarming, 
jet stream, verlichting en luchtbellen.

X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Screens X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Zonnepanelen X

Oplaadpunt elektrische auto X

Waterontharder X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - Zonnecollector met Boiler X

 - Warmtepomp met buitenunit X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 

Lijst van zaken





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/


Aantekeningen



Aantekeningen



Aantekeningen



Heb je 

interesse?

Symfonielaan 20-22

3438 EV Nieuwegein




030 - 340 00 88

nieuwegein@beumer.nl

www.beumer.nl


