
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Beughof 3 in Odijk 

  



De door Halbertsma van den Boom en verkoper verstrekte vrijblijvende informatie dient uitsluitend gezien te worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een 

bod. Hoewel de informatie met de meeste zorg is samengesteld, wordt noch door Halbertsma van den Boom noch door diens opdrachtgever ingestaan c.q. aansprakelijkheid aanvaard voor 

de juistheid dan wel volledigheid van de verstrekte, nog te verstrekken of vermelde gegevens. Koopovereenkomst conform NVM model. Financieringsvoorbehoud met een termijn van 

maximaal 7 weken na mondelinge overeenkomst en met een maximale hoogte van het bedrag van de vraagprijs en notaris ter keuze van de kopende partij, tenzij koper en verkoper anders 

overeenkomen. Bankgarantie of waarborgsom (10% van koopsom) wordt door de kopende partij binnen 1 week na afloop financieringstermijn, afgegeven of op een derdenrekening van de 

notaris gestort. De lopende baten en lasten, zullen indien mogelijk tussen partijen naar rato worden verrekend door de notaris. De Meetinstructie. gebaseerd op de NEN2580, 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. 

 

 

Objectinformatie Beughof 3 in Odijk 

 

 

Opzoek naar fijn HUURAPPARTEMENT in Odijk? Dan is deze gestoffeerde en deels 

gemeubileerde woning op de eerste verdieping zeker een bezichtiging waard! Het riante 

balkon op het westen biedt fraai uitzicht op de gemeenschappelijke tuin. 

 

Bouwjaar 1999, woonoppervlakte ca. 71 m2, balkon 12 m2.  

 

Ligging: 

Odijk ligt midden in het land, net onder de rook van Utrecht. De woning ligt centraal in het 

dorp, op loopafstand van de winkels van het gezellige dorpscentrum, openbaar vervoer, 

scholen, speeltuinen en vele sportaccommodaties. Op fietsafstand liggen onder andere het 

NS-station van Driebergen/Zeist, Utrecht Science Park De Uithof met daarop gevestigd o.a. 

de Universiteit Utrecht en het ziekenhuiscomplex Universitair Medisch Centrum Utrecht. 

 

De bushalte is op 1 minuut lopen, met directe busverbinding naar Utrecht Centraal en Wijk bij 

Duurstede.  
 

De woning is gunstig gesitueerd ten opzichte van de uitvalswegen A12, A27 en A28, maar 

ligt tevens in een zeer groene omgeving met volop natuur en wordt omgeven door mooie 

wandel- en fietsroutes. 
 

Indeling 

 

Begane grond: 

Centrale hal met brievenbus, trappenhuis en lift. De berging (4,7 m2) behoort tot het 

appartement en kan perfect gebruikt worden voor het opslaan van spullen of het stallen van 

een fiets.  

 

Eerste verdieping 

Dit fijne appartement is gelegen op de eerste verdieping. Vanaf het centrale portiek is de 

voordeur te bereiken. Bij binnenkomst tref je de hal met doorgang naar de volgende 

vertrekken; ruime toiletruimte, wasruimte, badkamer, de slaapkamer en de woonkamer. De 

woonkamer is zeer licht door de vele ramen. Vanuit de woonkamer is het riante balkon te 

bereiken. Het balkon is gelegen op het westen en biedt de mogelijkheid om heerlijk in de zon 

en/of schaduw te genieten.  

 

De open keuken is uitgerust met vaatwasser, koelkast, elektrische kookplaat en afzuiging. De 

diepe slaapkamer geeft eveneens doorgang naar het balkon. De badkamer is voorzien van 

wastafel en douche. De toiletruimte is separaat en zeer ruim. Naast de toiletruimte is de 

wasruimte gesitueerd de wasmachine en droger staan op een verhoging.  
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bod. Hoewel de informatie met de meeste zorg is samengesteld, wordt noch door Halbertsma van den Boom noch door diens opdrachtgever ingestaan c.q. aansprakelijkheid aanvaard voor 
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notaris gestort. De lopende baten en lasten, zullen indien mogelijk tussen partijen naar rato worden verrekend door de notaris. De Meetinstructie. gebaseerd op de NEN2580, is bedoeld om 
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Woonopp.  : 70,8 m2  
 

Berging  : 4,7 m2  

 

Balkon  : 11,7 m2  
 

Onderhoud binnen  : Redelijk tot goed 

 

Onderhoud buiten :  Goed 

 

Bouwjaar  : 1999 

 

Verwarming  : Combiketel  

 

Bijzonderheden : 

 

• De woning wordt gestoffeerd en deels gemeubileerd aangeboden; 

• Er is een glasvezelaansluiting; 

• Eigen parkeerplaats zit bij de huur inbegrepen; 

• Huur exclusief verbruikskosten gas/water en licht, huurder dient de nutsvoorzieningen 

bij aanvang van de huur op zijn/haar naam te laten zetten; 

• De woning is te huur voor minimaal 1 jaar en voor maximaal 2 jaar; 

• Borgsom 1 maand huur. 

   

Aanvaarding  : Per direct 

 

Huurprijs  : € 1.100,- per maand excl. GWL en excl.      `

    € 90,- servicekosten p.m. 
 

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze website: www.HvdB-online.nl 

 

Of contact opnemen met ons kantoor: 

 

Halbertsma van den Boom   Justus Halbertsma 

De Meent 54A    06-25048827 

3984 JK  ODIJK    justus@HvdB-online.nl 

Tel: 030 – 65 687 00 

E-mail: Odijk@HvdB-online.nl  
 

http://www.bgb-online.nl/
mailto:Odijk@HvdB-online.nl


 
 

Achterzijde complex 

 

 
 

Voorzijde complex 

 

 

 
 

Woonkamer 

 

 
 

Voorzijde complex 

 

 
 

Portiek met voordeur 

 

 

 
 

Woonkamer 

 



 
 

Keuken 

 

 
 

Badkamer 

 

 
 

Balkon 

 

 
 

Slaapkamer 

 

 
 

Badkamer 

 

 
 

Balkon 

 

 

 

 

 



 
 

Uitzicht vanaf het balkon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gezamenlijke tuin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Beughof 3 in Odijk 



MEETRAPPORT

Meetrapport         volgens         de         Branchebrede         meetinstructie
op         basis         van         NEN         2580

Meetrapport: A,         LV-33971
Soort         object: Appartement
Objectgegevens: Beughof         3
Plaats: Odijk

Ingemeten         op         locatie         op         verzoek         van:

Opdrachtgever: Halbertsma         van         den         Boom
Adres: De         Meent         54         A
Postcode         en         plaats: 3984JR         Odijk



Meetrapport

Meetrapport: A,         LV-33971
Soort         object: Appartement
Objectgegevens: Beughof         3
Plaats: Odijk

Opdrachtgever: Halbertsma         van         den         Boom
Datum         van         inmeten: 23-07-2021
Datum         van         meetrapport: 23-07-2021
Bijzonderheden: Geen

Gebruiksoppervlakte         woonruimte 70,8 m²
Overige         inpandige         ruimte nvt nvt
Gebouwgebonden         buitenruimte Balkon 11,7 m²
Externe         bergruimte Berging 4,7 m²

Inhoud 212,0 m³

De         plattegrond         bij         bovenstaande         meetstaat         kunt         u         vinden         op:
https://floorplanner.com/projects/105812211/viewr.

Ingemeten         volgens         de         Meetinstructie
Deze         meetinstructie         geeft         een         praktische         handleiding         om         voor         woningen         de         gebruiksoppervlakten,         zoals         gedefinieerd         in         de
NEN         2580         en         ondermeer         toegepast         in         de         basisregistratie         gebouwen,         te         meten.         De         meetinstructie         is         een         gezamenlijk
initiatief         van         NVM,         VBO,         BAG         en         de         waarderingskamer.

Toelichtingsclausule         NEN         2580
De         Meetinstructie         is         gebaseerd         op         de         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.

Op         al         onze         offertes,         op         alle         opdrachten         aan         ons         en         op         alle         gesloten         overeenkomsten         zijn         de         algemene         voorwaarden         van
toepassing         zoals         bijgesloten,         gedeponeerd         bij         de         KvK         te         Hilversum         en         te         vinden         op         onze         website         www.inmeten.com

2www.inmeten.com is kvk geregistreerd onder nummer 32067814



Uitleg         over         het         meetrapport
Inmeten.com         heeft         op         verzoek         van         Halbertsma         van         den         Boom         een         meetrapport         opgesteld         conform         de         branchebrede
meetinstructie         gebaseerd         op         de         NEN         2580         waarbij         de         gebruiksoppervlaktes         en         inhoud         gesplitst         zijn         aangegeven.

Deze         splitsing         is         onderverdeeld         in:

Gebruiksoppervlakte         woonruimte
Overige         inpandige         ruimte
Gebouwgebonden         buitenruimte
Externe         bergruimte
Bruto         inhoud         van         het         object

Ingemeten         volgens         de         Meetinstructie
Deze         meetinstructie         geeft         een         praktische         handleiding         om         voor         woningen         de         gebruiksoppervlakten,         zoals         gedefinieerd         in         de
NEN         2580         en         ondermeer         toegepast         in         de         basisregistratie         gebouwen,         te         meten.         De         meetinstructie         is         een         gezamenlijk
initiatief         van         NVM,         VBO,         BAG         en         de         waarderingskamer.

De         gebruiksoppervlakte         van         een         ruimte         of         van         een         groep         van         ruimten         is         de         oppervlakte,         gemeten         op         vloerniveau,         tussen         de
opgaande         scheidingsconstructies,         die         de         desbetreffende         ruimtes         omhullen.

Bij         het         bepalen         van         de         gebruiksoppervlakte         wordt         niet         meegerekend:

De         oppervlakte         van         delen         van         vloeren         waarboven         de         netto         hoogte         lager         is         dan         1,5         meter         met         uitzondering         van         vloeren
onder         trappen,         hellingbanen         e.d.
Een         liftschacht
Een         trapgat,         schalmgat         of         vide,         indien         de         oppervlakte         daarvan         groter         of         gelijk         aan         4,0         m²         is
Een         vrijstaande         bouwconstructie         (niet         zijnde         een         trap)         indien         de         horizontale         doorsnede         daarvan         groter         is         of         gelijk         aan
0,5         m²
Een         leidingschacht         indien         de         horizontale         doorsnede         daarvan         groter         is         of         gelijk         is         aan         0,5         m²

3www.inmeten.com is kvk geregistreerd onder nummer 32067814



Gespecificeerde         meetstaat

1e         verdieping

Gebruiksoppervlakte         woonruimte 70,8 m²

Overige         inpandige         ruimte nvt nvt

Gebouwgebonden         buitenruimte Balkon 11,7 m²

Externe         bergruimte nvt nvt

Inhoud 212,0 m³

Berging

Gebruiksoppervlakte         woonruimte nvt

Overige         inpandige         ruimte nvt nvt

Gebouwgebonden         buitenruimte nvt nvt

Externe         bergruimte Berging 4,7 m²

Inhoud nvt

Parkeerplaats

Gebruiksoppervlakte         woonruimte nvt

Overige         inpandige         ruimte nvt nvt

Gebouwgebonden         buitenruimte nvt nvt

Externe         bergruimte nvt nvt

Inhoud nvt
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Plattegrond:         1e         verdieping

Gebruiksoppervlakte         woonruimte 70,8 m²

Overige         inpandige         ruimte nvt nvt

Gebouwgebonden         buitenruimte Balkon 11,7 m²

Externe         bergruimte nvt nvt

Inhoud 212,0 m³
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Plattegrond:         Berging

Gebruiksoppervlakte         woonruimte nvt

Overige         inpandige         ruimte nvt nvt

Gebouwgebonden         buitenruimte nvt nvt

Externe         bergruimte Berging 4,7 m²

Inhoud nvt

Overgenomen         van         tekening
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Plattegrond:         Parkeerplaats

Gebruiksoppervlakte         woonruimte nvt

Overige         inpandige         ruimte nvt nvt

Gebouwgebonden         buitenruimte nvt nvt

Externe         bergruimte nvt nvt

Inhoud nvt

Circa         13m2
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Woonwensen 

Soort woning: 
0 Appartement 
0 Tussenwoning 
0  Hoekwoning 
0 Twee-onder- een kapwoning 
0 Vrijstaande woning 
0 Seniorenwoning 
0 Anders, nl. ________________________ 

 
Woonplaats: 

0 Bunnik 
0 Odijk 
0 Werkhoven 
0 Zeist 
0 Driebergen 
0 De Bilt 
0 Bilthoven 
0 Soesterberg 
0 Anders, nl. ________________________ 

 
 
 

Tuin: 
0 Noord 
0 Oost 
0 Zuid 
0 West 
0 Geen voorkeur 

 
specifieke woonwensen: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
minimale perceeloppervlakte: 
Vanaf _____________ m2 

 
Aantal slaapkamers: (exclusief woonkamer) 
________ 
 
Koopprijs: 
Van € ________________ tot € _________________ 
 
 
 

U kunt het ingevulde formulier mailen naar: 

Odijk@HvdB-online.nl - Zeist@HvdB-online.nl 
 

Waarom Halbertsma van den Boom? 
Halbertsma van den Boom beschikt over een team van specialisten. U wordt geadviseerd in 
verschillende vakgebieden, van aankoop, verkoop tot hypotheekadvies. De optimale combinatie voor 
het beste resultaat! Vrijblijvend een afspraak maken? 
 
0 Verkoop 0 aankoop     0 hypotheekadvies 
 

Voornaam: Tussenv: Achternaam: 

Adres:  Huisnr: Toevoeging: 

Postcode: Woonplaats: 

E-mail adres: 

Telefoon: Telefoon: 
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