
SCHERPENZEEL, WILLAERLAAN 6

TE HUUR RIANTE VRIJSTAANDE WONING 
MET 5 SLAAPKAMERS EN GARAGE

www.drieklomp.nl



Wij mogen u deze vrijstaande woning in het centrum van Scherpenzeel 
tijdelijk te huur aanbieden. Deze in 2006 gebouwde riante woning heeft een 
woonoppervlakte van ca. 292m² een garage en zonnige achtertuin. Een 
ruime woonkamer, woonkeuken, vijf slaapkamers en twee badkamers, 
waarvan 1 slaapkamer en badkamer op de begane grond mogen ook niet 
ontbreken. 

 

Scherpenzeel is centraal gelegen en goed bereikbaar via de A12, A28, A30 en 
diverse N-wegen. Het dorp biedt diverse voorzieningen als scholen, winkels 
en sportvoorzieningen. Gelegen tussen De Utrechtse Heuvelrug en de 
Gelderse Vallei is de landelijke omgeving zeer geschikt om heerlijk in te 
recreëren.




Kortom bent u op zoek naar een tijdelijke huurwoning, bijvoorbeeld als 
tijdelijke overbrugging tijdens een verbouwing, met veel ruimte in en 
rondom de woning dan is dit de woning die bij u past. 





Kenmerken
BOUWJAAR







ISOLATIE 

WOONOPPERVLAKTE

INHOUD

PERCEELOPPERVLAKTE

ENERGIELABEL




HUURPRIJS 

2006






volledig geisoleerd

292 m²

1.330 m³

498 m²

A




€ 2.500,- per maand



Begane Grond

Bij binnenkomst treft u een ruime hal, waar u verrast wordt door het licht, 
met trapopgang naar de eerste verdieping, toiletruimte, slaapkamer met 
badkamer, meterkast, woonkamer en keuken. De lichte en ruime 
woonkamer biedt ruimte voor een gezellige zithoek bij de gashaard. Ook is 
er voldoende ruimte voor het plaatsen van een eettafel. De woonkeuken is 
aan de achterzijde van de woning gelegen is uitgerust met een dubbele 
koelkast met vriezer, vaatwasser en een Boretti inductiefornuis met oven. 
De openslaande deuren in de woonkeuken geven u toegang tot de 
sfeervolle achtertuin. Bijkeuken met aansluiting voor de was-apparatuur en 
voldoende opbergruimte en toegang tot de garage alsmede de achtertuin. 











Eerste verdieping

Via de vast trap bereikt u de overloop met vide. De vier slaapkamers op 
deze verdieping zijn alle ruim te noemen De badkamer is uitgerust met een 
ligbad, inloopdouche en dubbele wastafel. De toiletruimte is separaat van 
de badkamer. 





TWEEDE VERDIEPING


De  zolder annex vliering is te bereiken doormiddel van een vlizotrap. Hier is 
voldoende bergruimte voor het opslaan van uw spullen aanwezig. 







Souterrain

Via de trap in de hal heeft u toegang tot de kelder. De kelder is voor 
meerdere doeleinden geschikt en heeft geen daglichttoetreding. De kelder 
is opgedeeld in drie ruimtes waaronder een berging, een kamer die in 
gebruik was als fitnesskamer  en een multifunctionele ruimte met bar. 



Overig

TUIN EN BIJGEBOUWEN



Verzorgd aangelegde achtertuin op het oosten en beschikt over veel privacy. 
Er is een heerlijk terras waar u al vroeg in het zonnetje kunt zitten. Ook aan de 
koude dagen is gedacht, in de tuin is een riant tuinhuis gesitueerd met een 
buitenkeuken waar u met vrienden en familie kunt genieten. 

BIJZONDERHEDEN

 De woning wordt voor maximaal 2 jaar verhuurd.
 23 Zonnepanelen aanwezig met een opbrengst van circa 7.000 kWh per 

jaar
 De huurprijs is exclusief gas, water, elektra en gemeentelijke belastingen.
 De borg bedraagt 3 maanden huur.
 De woning wordt gestoffeerd verhuurd.

HUURPRIJS € 2.500,- per maand







Plattegrond begane grond



Plattegrond eerste verdieping



Kadastrale kaart
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