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Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten 
zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze 

woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het 
aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend 

makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich 
volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden. 

  

’t Rond 21, Loenen aan de Vecht 
 
Sfeervol familiehuis met veel ruimte binnen en buiten 
Gelegen op een royaal perceel (1.200 m2) bieden wij aan een gerenoveerd (2014) 
familiehuis (1974) dat van alle gemakken is voorzien. Het huis ligt in een kindvriendelijke 
omgeving waar heerlijk op straat of op het tegenovergelegen schoolplein gespeeld wordt 
met leeftijdsgenoten.  
 
Indeling begane grond: 
Vanaf de ruime plaats, die ruimte biedt aan meerdere auto’s, bereik je via de voordeur de 
hal en vervolgens de ruim opgezette en lichte woonkamer. Een unieke, vrij hangende 
open haard verlicht en verwarmt de ruimte op sfeervolle wijze. In de schouw van de haard 
is een TV geïntegreerd. 
  
Aangrenzend aan de woonkamer bevindt zich een aparte studeerkamer met vaste 
(thuis)werkplekken, ook te gebruiken als tv-kamer of game-room.  
Vanuit de woonkamer kom je via een schuifpui of openslaande deuren op de grote 
veranda (41 m2) waar je het gehele jaar aangenaam kunt vertoeven. De houtkachel 
(annex pizza-oven en barbecue) biedt veel warmte en gezelligheid. Ook is de veranda 
voorzien van vaste, op afstand bedienbare gasheaters. De veranda is een echt 
verlengstuk van de woonkamer en uitermate geschikt om te eten of te borrelen met 
meerdere mensen. 
 
De half-open keuken is voorzien van betonnen, in het werk gestorte werkbladen, een op 
hoogte gemonteerde vaatwasser, Quooker, een Viking kooktoestel en een watereiland 
waaraan het heerlijk borrelen is.  
Naast de keuken vind je de bijkeuken met ruimte voor proviand en apparatuur. Vanuit de 
bijkeuken kun je binnendoor de twee ruime, inpandige garages bereiken. 
 
1e verdieping: 
Vanuit de hal met gasten-wc en garderobe kom je via de trap boven op een ruime 
overloop die toegang biedt tot twee slaapkamers met vlieringen, een badkamer met twee 
douches, een apart toilet, een washok en een ruime logeerkamer. Alle slaapkamers zijn 
voorzien van een eigen wastafel. 
Het slaapgedeelte van de ouders, met een eigen wc, kleedgelegenheid, douche en 
(verrijdbaar) bad biedt alle rust en privacy! 
 
Tenslotte zorgt de ruime, besloten zonovergoten tuin in combinatie met de plaats (mét 
hout- en fietsenopslag) voor een echt “domeingevoel”!  
 
Aantal kamers: 
6, waarvan 4 slaapkamer 
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Buitenruimte: 
Tuin rondom, ruime plaats voor auto’s, fietsen, houtopslag etc. 
 
Bijzonderheden: 
- Groot perceel ca. 1.200 m2 
- Parkeren op eigen terrein, plek voor meerdere auto’s 
- 2 garages 
- Apart fietsenhok en grote houtopslag 
- Grote veranda met houtkachel en heaters, glazen schuifpui en windvangers 
- Vrijhangende open haard met glas rondom  
- 3 wc’s en 3 douches 
- Bijkeuken 
- Alarmsysteem 
 
Omgeving: 
Loenen aan de Vecht is een gezellig dorp dat van alle gemakken is voorzien. Het heeft 3 
basisscholen (waarvan 1 recht tegenover het huis), 3 kinderdagverblijven en 3 BSO’s. 
Verder een huisartsenpraktijk, 2 tandartspraktijken, dierenarts, apotheek, bibliotheek, 
kappers, delicatessenwinkel, drogist, banketbakker, opticien en supermarkt Jumbo. 
 
Horeca kom je niet tekort in dit gezellige dorp: van eetcafe’s met gezellige terrassen in het 
hart van het dorp tot top sterrenrestaurants, te weten: Brasserie Oud Loenen (golf), Eterij 
De Drie gekroonde Laarsjes, Bar bistro Paolo’s, ’t Amsterdammertje (ster!), Hans en 
Frietje, Tante Koosje (ster!), Eetcafe Oud Zuid, Winebar de Proeverij, Flores, koffie/lunch 
room Scharlei. 
 
Met lekker weer kun je fijn varen op de Loosdrechtse plassen vanuit jachthaven Mijnden of 
op de Vecht via de Mijndense sluis.  
 
Verder zijn er volop sportmogelijkheden voor volwassenen en kinderen: yoga, personal 
training, balletschool, kindergymnastiekvereniging, tennis, voetbal, hockey en golf! 
 
Bereikbaarheid: 
Loenen is een goede plek om vanuit te forenzen en ligt dicht bij de A2 en bij de N201.  
Buslijn 121 loopt tussen Mijdrecht en Hilversum, buslijn 120 loopt tussen Station Bijlmer 
Arena naar Utrecht CS jaarbeurs en nachtbuslijn N20 rijdt van vrijdag- en zaterdagnacht 
tussen 2:00-4:00 tussen Utrecht CS en Loenen dorp. 
 
Vraagprijs: 
1.295.000 euro kosten koper 
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Met de auto in ca. 25 min. van centrum Amsterdam naar Loenen aan de Vecht 

 
Met de auto in ca. 30 min. van centrum Utrecht naar Loenen aan de Vecht 
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Kenmerken 
Object gegevens 
Soort woning Vrijstaand 
Bouwjaar 1974 
 
Maten object 
Inhoud woning 891m3 
Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

207m2 

 
Details 
Ligging In woonwijk 
Bijzonderheden  
Verwarming Gas combi-ketel 
Isolatie Dubbel glas 
Warmwater Gas combi-ketel, close-in boiler (Quooker) en boiler 
Kabel Coax en glasvezel 
Buitenzonwering Nee 

 
Tuin gegevens 
Tuin Rondom 
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Meetinstructie: 
Deze woning is gemeten met gebruikmaking van de Meetinstructie, die is gebaseerd 
op de normen zoals vastgelegd in NEN 2580. De Meetinstructie is bedoeld om een 
meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie 
van de gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten 
niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of 
beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Hoewel wij de woning zorgvuldig 
hebben opgemeten, wordt noch door Boomsma & Bruinsma Makelaars, noch door 
de verkoper enige aansprakelijkheid aanvaard voor afwijkingen in de doorgegeven 
maten. Koper verklaart in de gelegenheid te zijn gesteld om de opgegeven maten te 
(laten) controleren. 
 
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds 
wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, 
onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en 
oppervlakten zijn indicatief. Verkoper kan niet garanderen dat alle technische 
installaties voldoen aan de huidige NEN - norm. Koper heeft zijn eigen onderzoek 
plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze 
woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige 
(NVM-) makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u 
specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te 
maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) 
doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens 
de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. 
Van toepassing zijn de NVM voorwaarden. 
 
Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening. Een mondelinge 
overeenstemming tussen particuliere verkoper en de particuliere koper is niet 
rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een 
rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de 
koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk 
Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenkomst per e-mail of een 
toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een 
‘ondertekende koopovereenkomst’. 
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