
Voorstraat 20 A
3633 BB  Vreeland

€ 895.000,- k.k.





Objectgegevens
Bouwjaar  1800
Woonoppervlakte  ca. 121 m²
Perceeloppervlakte  ca. 205 m²
Inhoud  ca. 446 m³

Zelden komt er op deze unieke plek een woning met overtuin en aanlegplaats aan de Vecht te koop!
In de historische dorpskern van Vreeland, in een ‘Anton Pieck-achtig’ straatje langs de rivier de Vecht, staat dit karakteristieke en unieke 
herenhuis.
Het pand is in 2007 geheel nieuw opgetrokken naar een ontwerp van VVKH architecten uit Leiden, met gebruik van kwalitatief hoogwaardige 
materialen. 
De woning is voorzien van hedendaags comfort. Diverse authentieke elementen zijn prachtig bewaard gebleven, zoals hoge plafonds met hou-
ten balken en fraaie hoge raampartijen met karakteristieke roedeverdeling.
De woning heeft naast een woonkamer met moderne open keuken, een extra zitkamer op de eerste verdieping, drie slaapkamers, twee 
moderne badkamers, een overtuin (W) met aanlegplaats aan de Vecht en een fraaie diepe achtertuin (O) met tuinhuis.
‘s Zomers wordt er in de Vecht gezwommen en varen de bootjes voorbij. Het is iedere keer weer een uniek schouwspel; er is altijd wat te 
beleven!
Zin in rust en privacy? In de diepe achtertuin waant u zich in een groene oase, met uitzicht op de karakteristieke kerktoren van Vreeland.

Het dorp Vreeland:
Vreeland maakt deel uit van de gemeente Stichtse Vecht en is gesitueerd langs de rivier de Vecht. Amsterdam, Utrecht en Hilversum zijn bin-
nen 20 autominuten te bereiken.  
Vreeland is een pittoresk dorp met een peuterspeelzaal, een lagere school, een BSO, een kleine goed gesorteerde supermarkt en een aantal 
uitstekende en gezellige horecagelegenheden waaronder hotel-restaurant ‘De Nederlanden’. 
De middelbare scholen in Hilversum en Breukelen zijn per fiets te bereiken en ook de sportvoorzieningen (voetbal, hockey, tennis en golf) in 
Loenen aan de Vecht zijn op fietsafstand. 
In Vreeland heerst een prettig woonklimaat en een enorme saamhorigheid. De Nieuwjaarsduik, Koningsdag, het jaarlijkse dorpsfeest en de 
Kerstmarkt zijn bijzonder geliefd. In de overtuinen aan de Vecht zijn de borrel en het avondeten in de ondergaande zon, het gezellige hoogte-
punt van de dag, voor de bewoners van de Voorstraat.

Begane grond:
Direct bij binnenkomst in de woonkamer word je verrast door de lichte en statige woonkamer (ca. 41 m²) met originele hoge raampartij en het 
hoge balkenplafond. De fraaie eikenhouten trap in combinatie met de op maat gemaakte vakkenkast bij de trapmuur is een echte eye-catcher.
De meterkast bevindt zich rechts van de entree en is voorzien van krachtstroom.
Aan de voorzijde van de woonkamer is het eetgedeelte gesitueerd, met uitzicht op de Vecht. Aan de achterzijde bevindt zich de tuingerichte 
woonkamer. Dankzij de grote, hoge schuifpui en lichtkoepel is het hier heerlijk licht. 

Centraal in het midden treft u de fraaie en complete keuken van Bulthaup. 
Het vrijhangende keukenblok met houten lades is voorzien van touchsloten en uitgerust met een corian werkblad met snijplank, dubbele RVS 
spoelbak met zwenkkraan (Bulthaup) en diverse inbouwapparatuur, zoals: Quooker, 4-pits inductie kookplaat (Gaggenau) en afzuigwand 
(Cendo 2021). De koel/vriescombinatie (Zanussi 2021), combi-oven (Sharp 2021), stoomoven met vaste water aan- en afvoer (Gaggenau), 
warmhoudlade (Gaggenau),  wateronthardingsinstallatie voor de stoomoven en vaatwasser (Miele) zijn verwerkt in de op maat gemaakte kas-
tenwand onder de trap. In deze keuken kan menig chef zijn hart ophalen! 
De stijlvolle toiletruimte met fontein en garderobe bevinden zich onder de trap. 
De begane grond heeft een keramische tegelvloer met vloerverwarming.

De charmante diepe dorpstuin (26 meter diep) aan de achterzijde is toegankelijk via de grote schuifpui vanuit de woonkamer en heeft een 
prachtig uitzicht op de middeleeuwse kerktoren.  
Door de dag heen is hier altijd een rustig plekje te vinden in de zon of schaduw op een van de terrassen. Het fraaie tuinhuis (2020), voorzien van 
elektra en verwarming, leent zich uitstekend voor een praktijk-/hobby- of kantoorruimte (ca. 11 m²). De achtertuin is voorzien van een water-
kraan, verlichting, elektrapunten en een achterom.

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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Vervolg objectgegevens
Eerste verdieping:
Via de eikenhouten designtrap bereik je de overloop van de 1e verdieping.
Op deze verdieping bevinden zich de zitkamer, een slaapkamer, een badkamer en een separaat toilet.

Aan de achterzijde is de zitkamer (ca. 13 m²) gesitueerd; dit is een heerlijke plek om je even terug te trekken of onderuit te zitten voor een avondje 
voor de buis.
De zitkamer kenmerkt zich door het hoge balkenplafond met fraaie raampartij en heeft een tweetal grote openslaande deuren. Deze ruimte leent 
zich uitstekend om een extra slaapkamer te realiseren.

De slaapkamer aan de voorzijde (ca. 14 m²) heeft een prachtig uitzicht op de Vecht.
Door het hoge plafond met de balken en de karakteristieke raampartijen is ook deze kamer bijzonder sfeervol.

De moderne badkamer (2020) is uitgevoerd in wit met antraciet beige kleurstelling en beschikt over een luxe hand- en regendouche, een design-
radiator, inbouwspots en maar liefst twee wastafels met meubel waarvan één met verlichte spiegelkast.

Tweede verdieping:
Via de eikenhouten trap bereik je de overloop van de 2e verdieping.
Hier bevinden zich twee royale slaapkamers, één aan de achterzijde (ca. 11m²) en één aan de voorzijde (ca. 15m²). Beide slaapkamers voelen 
ruimtelijk aan dankzij de hoge plafonds en zijn voorzien van een groot dakvenster met elektrisch bedienbaar rolluik en insectenhor, een dakkapel 
en op maat gemaakte kasten.

De slaapkamer aan de voorzijde heeft een eigen badkamer (2020), voorzien van dubbele wastafel met spiegelkast en luxe hand- en regendouche.

De overloop heeft een afgesloten stookruimte met opstelplaats voor de was- en droogmachine, CV ketel (Nefit 2021), mechanische ventilatie en 
een separaat toilet. Deze verdieping is voorzien van een marmoleum vloer.

Bijzonderheden:
•  Uniek huis op één van de meest geliefde plekjes van Vreeland.
•  Overtuin met royaal terras aan de Vecht en eigen aanlegplaats.
•  26 meter diepe achtertuin met tuinhuis en achterom.
•  De woning is in 2007 volledig opnieuw opgetrokken met gebruik van kwalitatief hoogwaardige materialen.
•  Moderne en complete Bulthaup keuken.
•  Drie ruime slaapkamers met de mogelijkheid een vierde slaapkamer te creëren.
•  De twee badkamers en toiletten (2020) zijn aangesloten op de mechanische ventilatie.
•  Alle zolderramen en de schuifpui op de begane grond zijn voorzien van HR++ glas.
•  De dakvensters zijn uitgerust met insectenhor en rolluiken zijn elektrisch bedienbaar.
•  Begane grond is voorzien van een Italiaanse keramische tegelvloer en vloerverwarming (Pietra di Cogne).
•  De tweede verdieping heeft een marmoleum vloer (design Eveline Merkx).
•  Het buitenschilderwerk is uitgevoerd in 2019.
•  Verwarming en warm water middels CV (Nefit trendline CW6, 2021).
•  Het tuinhuis (2020) heeft radiatoren, elektra en is geschikt als praktijk-/hobby- of kantoorruimte.
•  Definitief energielabel: B.
•  Parkeergelegenheid voor de deur op openbare weg.
•  Woonoppervlakte 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 gegevens 
kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is geheel vrijblijvend, de verkoop geschiedt onder voorbehoud goedkeu-
ring 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
Broeikas        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
Vloerbedekking/linoleum  X
Parketvloer/kurkvloer        X
Warmwatervoorziening  X
C.v. Nefit Trendline 2021  X
Thermostaat  X
(Voorzet)open haard met toebehoren        X
Kachels        X
Isolatievoorzieningen  X
Keukenblok met bovenkasten incl. verlichting  X
Keuken (inbouw)apparatuur:
- Quooker  X
- 4-pits inductie kookplaat (Gaggenau)  X
- Afzuigwand (Cendo 2021)  X
- Koel/vriescombinatie (Zanussi 2021)  X
- Combi-oven (Sharp 2021)  X
- Warmhoudlade (Gaggenau)  X
- Stoomoven met vaste water aan- en afvoer (Gaggenau)  X
Inbouwverlichting/dimmers  X
Opbouwverlichting  X
Spiegelwanden  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
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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


