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Objectgegevens

Bouwjaar  2007
Woonoppervlakte  ca. 196 m²
Perceeloppervlakte  ca. 468 m²
Inhoud  ca. 695 m³

Royaal familiehuis in het charmante Loenen aan de Vecht!

Dit heerlijke familiehuis is gelegen in de fraaie en kindvriendelijke wijk Cronenburgh, met een kleine wandeling stap je zo het gezellige centrum 
van het pittoreske Loenen aan de Vecht binnen. De woning is voorzien van royale ruimtes met hoge plafonds en grote raampartijen met veel 
lichtinval. Eigentijds wonen met alle comfort en als bonus een weids en fantastisch uitzicht over water en het groene Vechtlandschap.

Naast een riante woonkeuken en aparte bijkeuken beschikt de woning over een woonkamer met houtgestookte haard, maar liefst vijf slaapka-
mers, twee badkamers, meerdere parkeerplaatsen op eigen terrein, een royale vrijstaande garage en een fraaie tuin met een steiger, inclusief 
eigen terras aan het water. De woning ligt iets verder terug van de straat en biedt veel privacy. Daarnaast is er ruimschoots gratis parkeergele-
genheid op de openbare weg, voor de woning. 

Cronenburgh is een paradijs voor gezinnen. Er bevinden zich diverse speelveldjes, al dan niet met speeltoestellen, voor kinderen van verschil-
lende leeftijden. Er zijn maar liefst drie lagere scholen op loopafstand en meerdere kinderdagverblijven met BSO.

Loenen aan de Vecht is gunstig gelegen ten opzichte van Hilversum, Utrecht en Amsterdam (binnen 25 autominuten). Het is een charmant en 
levendig dorp met diverse voorzieningen.
Naast restaurants, (eet)cafés, supermarkt, diverse winkels, basisscholen en kinderdagverblijven met BSO, zijn er talloze recreatiemogelijkhe-
den zoals hockey, voetbal, tennis, golf en watersport (De Vecht, Loosdrechtse en Vinkeveense Plassen).
Het NS station bevindt zich in Breukelen en vanuit Loenen is er een busverbinding naar alle omliggende dorpskernen en grotere steden.

Begane grond:
De overdekte entree portiek biedt toegang tot de bijkeuken, ruime hal met meterkast, garderobe, modern toilet en het woongedeelte. 

Aan de voorzijde van de woning bevindt zich de luxe SieMatic keuken (ca. 14m²), uitgerust met een kookeiland en granieten werkblad, RVS 
spoelbak, kasten en lades voorzien van softclose, verlaagd plafond met dimbare inbouwspots en diverse inbouwapparatuur (Miele), zoals: 
koel/vriescombinatie, vaatwasser, bordenwarmer, heteluchtoven, stoomoven, een in hoogte verstelbare RVS afzuigkap met een separate 
externe motor in de bijkeuken, 4-pits inductie kookplaat met flexzones en wokbrander (Atag) en een Quooker.

De royale tuingerichte woonkamer (ca. 47m²) heeft een prettige lichtinval door de vele raampartijen en is voorzien van een houtgestookte open 
haard en heeft maar liefst twee dubbele openslaande deuren naar de achtertuin. 

Zowel de begane grond als de eerste verdieping zijn voorzien van een marmeren vloer met comfortabele vloerverwarming.

De zonnige achtertuin met ligging op het westen is maar liefst 36 meter diep en voorzien van een heerlijk terras aan de woning en als bonus 
een prachtig terras aan het water. Een oase van rust, licht en ruimte. Achterin de tuin is de royale vrijstaande stenen garage (ca. 26m²) gelegen. 
Deze is zowel toegankelijk vanaf de voorzijde als vanaf het terras aan het water.

Verder is de volledig afgesloten tuin voorzien van tuinverlichting (up- en downlighters en 10 grondspots), buitenkraan, beregeningssysteem, 
sierbestrating, gazon, diverse bloemen, planten en struiken, (Fuji) appelbomen, druiven en een beukenhaag en metalen poort naar de oprit. 

Alle gegevens zijn met grote zorg samengesteld en volgens ons uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid van deze gege-
vens kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is geheel vrijblijvend, de verkoop geschiedt onder voorbehoud 
goedkeuring opdrachtgever.
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Objectgegevens vervolg

1e verdieping:
Via de stijlvolle houten bordestrap bereikt u de ruime overloop op de 1e verdieping. Op deze verdieping bevinden zich drie slaapkamers, een 
badkamer en een ruim separaat toilet welke is voorzien van een wastafel met warm en koud water.

De master bedroom (ca. 20m²) bevindt zich aan de achterzijde van de woning. Behalve het slaapgedeelte is er ook een walk-in-closet en een 
en-suite badkamer met onder andere veel raampartijen, inbouwspots, designradiator, wandcloset, wastafel met lades, grote spiegel, inloop-
douche met hand- en regendouche en een whirlpool bad.

Aan de voorzijde van de woning bevindt zich een tweetal ruime slaapkamers (ca. 12m² en ca. 14m²). Beide kamers zijn voorzien van grote 
raampartijen.

2e verdieping:
Via de houten bordestrap bereikt u de overloop van de 2e verdieping met toegang tot twee royale slaapkamers, één aan de achterzijde (ca. 
16m²) en één aan de voorzijde (ca. 20m²). Beide kamers hebben een groot Velux dakraam en één of meer raampartijen. De overloop is voorzien 
van een afgesloten stookruimte met opstelplaats voor de wasmachine, CV- en mechanische ventilatie.

De net nieuwe tweede badkamer (2021) is uitgerust met inbouwspots, een inloopdouche met hand- en regendouche, vloerverwarming, wasta-
felmeubel met (verwarmde) spiegel met Led verlichting en een designradiator.

De tweede verdieping is voorzien van een laminaatvloer.

Bijzonderheden:
•  Riant (half) vrijstaand herenhuis met 5 slaapkamers en 2 badkamers.
•  Een fraaie diepe tuin (W) met een steiger, inclusief terras aan het water. 
•  Hoge plafonds, grote raampartijen en royale ruimtes.
•  Fraaie houten bordestrappen met veel lichtinval door de grote raampartijen.
•  Begane grond en 1e verdieping zijn voorzien van vloerverwarming. 
•  De gehele woning is voorzien van ventilatieroosters, dubbel glas (HR++) en houten kozijnen.
•  De slaapkamers zijn voorzien van inzethorren.
•  Openslaande deuren in de woonkamer zijn voorzien van plissé hordeuren.
•  Keuken, toiletten en badkamers zijn aangesloten op de mechanische ventilatie.
•  Verwarming en warm water middels CV ketel (Intergas eigendom, 2007).
•  Voorzien van beveiligingssysteem met buitencamera’s door erkend beveiligingsbedrijf.
•  Buitenschilderwerk is uitgevoerd in 2018 door een erkende schilder.
•  De woning ligt iets verder terug van de straat en biedt veel privacy.
•  Parkeren voor meerdere auto’s op eigen terrein en in vrijstaande garage.
•  Definitieve energielabel: A.
•  Woonoppervlakte van deze woning is officieel ingemeten volgens BBMI (Branche Brede Meet Instructie, afgeleide van 
  NEN 2580).

Alle gegevens zijn met grote zorg samengesteld en volgens ons uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid van deze gege-
vens kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is geheel vrijblijvend, de verkoop geschiedt onder voorbehoud 
goedkeuring opdrachtgever.
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Lijst van zaken
blijft achter

gaat mee

ter overname
n.v.t.

Tuinaanleg/beplanting  X
(Sier)bestrating/erf afscheiding  X
Buitenverlichting  X
Tuinhuisje/buitenberging        X
Vlaggenmast        X
Voet droogmolen        X
Antenne        X
Brievenbus        X
(Voordeur)bel  X
Veiligheidssloten  X
Alarminstallatie  X
Rolluiken/zonwering buiten        X
Gordijnrails  X
Gordijnen  X
Losse horren/rolhorren  X
Rolgordijnen        X
Luxaflex  X
Marmeren vloer/ laminaat op zolder  X
Parketvloer/kurkvloer        X
Warmwatervoorziening  X
C.v. met toebehoren (Intergas 2007)  X
Thermostaat  X
Open haard met toebehoren  X
Kachels        X
Isolatievoorzieningen        X
Keukenblok  X
Keuken (inbouw)apparatuur:
- Koel/vriescombinatie (Miele)  X
- Vaatwasser (Miele)  X
- Bordenwarmer (Miele)  X
- Heteluchtoven (Miele)  X
- Stoomoven (Miele)  X
- Afzuigkap in hoogte verstelbaar (Miele)  X
- Inductie kookplaat met flexzones en wokbrander (Atag)  X
- Quooker  X
Inbouwverlichting/dimmers  X
Opbouwverlichting    X
Losse kasten, boeken-, legplanken    X
Wastafels met accessoires  X
Toiletaccessoires (toiletrol houder, toiletbril, spiegel, etc.)  X
Badkameraccessoires (planchet, spiegel, kranen douchescherm)  X
Sauna met toebehoren        X
Veiligheidsschakelaar wasmachine        X
Over te nemen lease-, huur-, huurkoopcontracten:        X
2 x plantenbak met lavendel      X
2 x plantenbak met vijgen      X
Pomp ten behoeve van tuinbesproeiing  X
Waterslang/haspel  X
Inloopkast  X
Wasmachine (Miele)    X
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Vreelandseweg 15a
3632 EP  Loenen aan de Vecht
KvK 302 00 744
BTW NL 0523.34.727.B01

0294 237 134
06 10 62 29 20
info@mommersteegmakelaardij.nl
www.mommersteegmakelaardij.nl


