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Algemeen 
  

Zonnige en lichte tussenwoning. De woning heeft aan de achterzijde een stenen  
  Berging gelegen en is verder gelegen in een groene woonomgeving met  
 dorpscentrum en openbare voorzieningen binnen loopbereik.   
 

Vraagprijs  : 189.000 k.k. 
 
Soort woning : Eengezinswoning, tussenwoning 
Oppervlakte  : 120 m², 141 m² perceeloppervlakte 
Sectie  : C 
Perceel  : 1601 
Aantal kamers : 5 kamers 
Bouwjaar  : 1968 
 
Adres  : Emmalaan 5, 3871 VA Hoevelaken  
 
 
 
  



Omschrijving 
Zonnige en lichte tussenwoning. De woning heeft aan de achterzijde een stenen berging gelegen en is  
verder gelegen in een groene woonomgeving met het dorpscentrum en openbare voorzieningen binnen 
loopbereik.   
 
 
Indeling 
Entree, toilet, trap-/bergkast, lichte woonkamer (7x4m) (type doorzon) en een dichte keuken (3x2m). 
Keuken is voorzien van 4- pits gaskookplaat, oven en ingebouwde koelkast-vriescombinatie.  Vanuit de 
keuken toegang tot de tuin gelegen op het zuidwesten. (55m²) De tuin beschikt tevens over een stenen-
berging. 
 
1e verdieping 
Overloop, slaapkamer 1 (3x2m), slaapkamer 2 (4x4m), slaapkamer 3 (3x4m), badkamer (2x2m) met  
douche, vaste wastafel en wasmachine aansluiting. 
 
2e verdieping 
Vaste trap naar voorzolder, cv-opstelling,  slaapkamer 4 (4x4m) met dakkapel. 
 
 
Bijzonderheden: 
 Gehele woning is voorzien van dubbel glas. Kozijn dakkapel is voorzien van enkel glas. 
 Onderhoudsstaat zowel binnen als buiten is goed. 
 
 
 
 



Kenmerken  
 
Overdracht 
Vraagprijs   : €189.000 k.k. 
 
 
Bouw 
Soort woonhuis   : Eengezinswoning, tussenwoning 
Soort bouw   : Bestaande bouw 
Bouwjaar   : 1968 
 
 
Oppervlakten en inhoud 
Gebruiksoppervlak  : 120 m² 
Perceeloppervlakte  : 141 m² 
Inhoud   : 340 m³ 
 
 
Indeling 
Aantal kamers   : 5 (4 slaapkamers) 
Aantal badkamers  : 1 badkamer, 1 toilet 
Badkamervoorzieningen : douche, vaste wastafel, wasmachine aansluiting 
 
 
Energie 
Energielabel   : Niet beschikbaar 
Verwarming   : CV-Ketel 
Warm water   : CV-Ketel 
C.V. –ketel   : Elektrische boiler (Vaillant 2007) 
 
Kadastrale gegevens 
Hoevelaken C 1601 
Oppervlakte   : 141 m² 
 
Buitenruimte 
Ligging   : Aan rustige weg tegenover gemeentelijk plantsoen 
Tuin   : Achtertuin en voortuin 
Achtertuin   : 55 m² (9m diep en 6m breed) 
Ligging tuin   : Zuid west 
 
Bergruimte 
Schuur/berging   : Stenen berging 



Uitreksel Kadastrale kaart 



Uitreksel Kadastraal bericht 



Situatie   
Begane grond 



Situatie   
Begane grond + 1e verdieping. 



Situatie   
1e verdieping + zolder 



Situatie   
Buiten / omgeving 


