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€ 450.000,- k.k.





Objectgegevens
Bouwjaar  1988
Woonoppervlakte  ca. 116 m² 
Perceeloppervlakte  ca. 155 m²
Inhoud  ca. 388 m³

Aan de rand van het landelijk gelegen Vreeland, vlakbij de rivier de Vecht, ligt dit heerlijke familiehuis met carport, tuingerichte woonkamer, 
open keuken, vier slaapkamers, badkamer, fraaie achtertuin met berging en achterom.

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. 

Begane grond:
Vanuit de hal met berg- en meterkast, garderobe en toiletruimte, komt u in de woonkamer met aan de voorzijde een open keuken met grote 
raampartij (ca. 42m²).
De lichte en moderne keuken (2021) is uitgerust met een kunststof werkblad, kasten en lades voorzien van softclose, 1,5 RVS spoelbak en 
diverse inbouwapparatuur (Ikea), zoals: 4-pits gaskookplaat, RVS afzuigkap, heteluchtoven, vaatwasser en een koel/vriescombinatie.
De tuingerichte woonkamer (ca. 34m²) is heerlijk licht door de grote raampartij met openslaande deuren naar de achtertuin. Verder is de woon-
kamer voorzien van een sfeervolle houtgestookte haard. De vloer bestaat uit witgelakte houten vloerdelen.
De sfeervolle achtertuin is voorzien van een heerlijk terras waar je rustig en beschut kunt genieten van de zon. Verder beschikt de tuin over 
buitenverlichting, extra elektrapunten, buitenkraan, vrijstaande stenen berging en een achterom.

Eerste verdieping:
Via de trap  bereikt u de overloop op de 1e verdieping met toegang tot twee slaapkamers (ca. 15m², ca. 10m²) aan de achterzijde en een slaap-
kamer (ca. 9 m²)  en badkamer aan de voorzijde.
De geheel betegelde badkamer heeft een bad met douchegelegenheid, wastafelmeubel met spiegel, toilet, radiator en Velux dakraam.

Tweede verdieping:
Via de trap bereikt u de voorzolder met opstelplaats voor de was- en droogmachine, CV installatie (Nefit Combiline 2001) en veel bergruimte in 
de op maat gemaakte vaste kast.
De ruime vierde slaapkamer (ca. 9m²) is voorzien van twee Velux dakramen en heeft veel bergruimte achter de knieschotten.

Bijzonderheden:
•  Een heerlijk familiehuis met vier slaapkamers op een bijzonder plekje in Vreeland.
•  Fraaie groene omgeving met rustige ligging en op een steenworp afstand van het dorp.
•  De woning heeft een moderne nieuwe keuken (2021).
•  Mechanische ventilatie in de badkamer en het toilet.
•  De woning is v.v. dubbele beglazing en houten kozijnen.
•  Verwarming en warmwater door middel van CV installatie (Nefit Combiline 2001)
•  Ruime voor- en achtertuin v.v. buitenkraan en verlichting en elektrapunten.
•  Schilderwerk buiten uitgevoerd in 2020.
•  Definitief energielabel: nog niet bekend.
•  Parkeergelegenheid onder eigen carport en voor de woning.
•  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
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
Houten vloer / kurkvloer  X
Warmwatervoorziening  X
CV met toebehoren (Nefit Combiline bouwjaar 2001)  X
Thermostaat  X
Openhaard  X
Kachels        X
Isolatievoorzieningen  X
Keukenblok met bovenkasten incl. verlichting  X
Keuken (inbouw)apparatuur (Ikea):
-  4-pits gaskookplaat  X
- RVS afzuigkap  X
- Heteluchtoven  X
- Vaatwasser  X
- Koel/vriescombinatie  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 etc.)  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


