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Ron Pieters Makelaardij
Bekijk de unieke website van deze woning: www.devanderschuerenweg14.nl



Aan de rand van Doornenburg en Gendt, vrijstaande jaren 30'er woning op een ruim perceel gelegen 
en omringd door een sfeervolle tuin. De woning is in de loop der jaren  geheel verbouwd en 
gerenoveerd, zodat het voldoet aan de huidige eisen. Dankzij de besloten ligging van de tuin aan de 
zij- en achterkant van de woning ervaar je hier het ultieme gevoel van privacy, vrijheid en rust. Je ziet 
aan alles dat deze woning met veel zorg is gemoderniseerd en uitstekend onderhouden. De woning is 
oorspronkelijk gebouwd in 1930 en is tussen 2004 en 2014 verbouwd, geïsoleerd en gerenoveerd. 
Volledig voorzien van dubbele beglazing, kunststof kozijnen en grotendeels rolluiken en screens. Het 
houtwerk is in 2019 geschilderd en de elektrische installatie is in 2004 compleet vervangen. Het gehele 
dak is in 2005 vernieuwd en geïsoleerd. 




- Praktijkruimte en werkkamer op de begane grond

- Grotendeels voorzien van rolluiken en screens

- De woning beschikt over 12 zonnepanelen

- De verwarming in de praktijkruimte en werkkamer is afzonderlijk in te stellen; je verwarmt daar waar 
de warmte nodig is en bespaart in de rest van de woning veel energie


info



Entree: de entree bevindt zich aan de zijkant van de woning. Je stapt binnen in de hal met vier deuren 
welke toegang bieden tot het toilet (v.v. wandcloset, radiator, fontein en toiletraam), bijkeuken met 
aansluiting voor de was apparatuur, praktijkruimte en werkkamer en de keuken met woonkamer. 




Praktijkruimte en werkkamer (opkamer): verwarming van deze ruimtes middels de cv-ketel kan apart 
worden ingesteld t.o.v. de rest van de woning. Verwarming en verkoeling geschiedt ook via de 
ingebouwde airco in de praktijkruimte. De prakrijkruimte heeft een eigen watervoorziening, hier 
bevinden zich tevens de meterkast en de cv-ketel. Momenteel wordt de oude opkamer gebruikt als 
werkkamer. Deze ruimtes kunnen gemakkelijk weer bij het woongedeelte worden betrokken.




Keuken met woonkamer: een landelijke keuken die, als je het aan ons vraagt, helemaal past bij het 
karakter van de woning. De keuken is ingericht met een 4-pits kookplaat, afzuigkap, combi-oven 
magnetron, vaatwasser, inbouwkoelkast en een separaat keukenblok met bar. De waterdichte kelder 
bevindt zich onder de opkamer en is toegankelijk via de keuken. De woonkamer kan ook verwarmd 
worden middels de sfeervolle houtkachel, is voorzien van een houtenplanken vloer en heeft een 

indeling bG







Ruime overloop met dakraam, diepe bergruimte achter knieschotten en deuren naar de 

drie slaapkamers en badkamer. Op de oude hooizolder, nu dienstdoende als riante 

master bedroom, kijk je uit over de groene tuin. Op deze eerste slaapkamer tref je de 

walk-in-closet.  De moderne en volledig uitgevoerde badkamer is sfeervol ingericht met 

en groot ligbad, diepe inloopdouche, drain, tweede toilet, wastafel, wastafelmeubel, 

spiegelkast, dakraam en radiator.

indeling 1e etage





Rondom de woning is het groen met veel liefde en zorg aangelegd en onderhouden. De 

carport is een fijne plek om de auto te parkeren. Middels een poort is de achtertuin 

toegankelijk. De vrijstaande, volledig geïsoleerde, berging is met pannen gedekt en 

bekleed met Red Cedar gebeitst hout. Aangrenzend een gezellige overkapping. Voor het 

onttrekken van grondwater is een puls aanwezig in de tuin. 

buiten





Plattegrond begane grond



plattegrond eerste verdieping
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Isolatie
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617 m3
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Via de c.v.-ketel type Nefit Trendline 

HRC 30, bouwjaar 2016




dubbel glas en volledig geisoleerd

Aanwezig 
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Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden NVM en Ron Pieters Makelaardij van toepassing.

Deze brochure is met zorg samengesteld, u kunt hier echter geen rechten aan ontlenen.


