
De Koning makelaars presenteren
Levensloopbestendige vrijstaande woning

W
oo

nd
ro

m
en

 w
aa

rm
ak

en

Rozentuin 1, Houten


Vraagprijs € 775.000,- k.k.
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Zeer ruime garage geschikt voor meerdere doeleinden

 





Ben jij op zoek naar een levensloopbestendige vrijstaande woning op een ruim perceel van maar liefst 427 m²,  stop 

dan met zoeken en plan een bezichtiging in voor Rozentuin 1.





Deze fijne woning heeft de beschikking over een slaap – en badkamer op de begane grond en wat dacht je van de 

ruime inpandige garage? De locatie is ideaal aan het fietspad met groenstrook. Winkelcentrum Castellum, maar ook het 

Rond bereik je binnen enkele minuten fietsen en beiden hebben de beschikking over een NS-Station. Een heerlijke 

wandeling naar recreatieplas de “Rietplas” behoort ook zeker tot de mogelijkheden, je treft de plas op enkele minuten 

wandelen. 





Wat kenmerkend is aan deze woning is het baden en slapen op de begane grond, daarnaast tref je op de eerste 

verdieping nog twee ruime slaapkamers en een tweede badkamer. De tuin is echt de kers op de taart, het perceel heeft 

een oppervlakte van maar liefst 427m²! Je kunt hier altijd wel een zon- of juist schaduwrijke plek vinden om heerlijk 

buiten te genieten van de mooie groene tuin. 





We nemen je graag mee door de woning om je alvast een indruk te kunnen geven: 





Wat direct opvalt bij binnenkomst is de zeer royale entree met vide en grote raampartijen, het is een heerlijke en lichte 

ontvangstruimte! Vanuit de entree heb je toegang tot de meterkast, toilet, woonkamer, woonkeuken en slaapkamer 

met badkamer. De woonkamer is tuingericht en voorzien van een sfeervolle erker met eiken houten vloer. Wat opvalt 

is de hoeveelheid natuurlijke lichtinval door de raampartijen een 3 zijden. De openslaande deuren naar de tuin maken 

het helemaal af. 
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Heerlijke tuin met serre en veel privacy







De woonkeuken is voorzien van een pvc vloer met vloerverwarming, een sfeervolle erker en toegang tot de gezellige 

serre. Hier kun je heerlijk genieten, ook met minder goed weer is het goed vertoeven hier. De keuken komt uit 2016 en 

is voorzien van diverse inbouwapparatuur zoals een vaatwasser, combimagnetron (2021), koelkast, vriezer, oven, 

inductiekookplaat met afzuigkap en een Quooker. 





Vanuit de ruime entree bereik je de slaapkamer met aangrenzend de badkamer met vloerverwarming. De slaapkamer is 

opgedeeld in twee ruimtes, namelijk het slaapgedeelte en het gedeelte waar je de kledingkamer treft, uiteraard heb je 

vanuit hier toegang tot het slaapgedeelte. De badkamer is in zijn geheel betegeld  en voorzien van ligbad, wastafel en 

inloopdouche. 





Eerste verdieping: 


Via de hardhouten trap bereik je de vide met overloop. Hier bevindt zich de berging met cv-ketel, twee ruime 

slaapkamers, de badkamer en de vliering. De slaapkamers hebben beiden een goed formaat, vanuit hier is het balkon 

aan de voorzijde ook te bereiken. De tweede badkamer is volledig betegeld en heeft de beschikking over een wastafel, 

douche, vloerverwarming en het toilet. 





Tweede verdieping: 


Je bereikt door middel van de vlizotrap de bergzolder. Het is een grote ruimte met Velux dakraam en kunt overal staan. 

Deze ruimte biedt je dan ook veel extra bergruimte. 
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Levensloopbestendige vrijstaande woning







Tuin: 


De grote tuin biedt veel privacy door de mooie groen haag rondom en is voorzien van verschillende terrassen. Je kunt 

hier dus altijd wel een plekje vinden om te genieten van de zon. Vanuit de sfeervolle serre kun je genieten van de 

fluitende vogels en het groen. De serre is voorzien van schuifdeuren, dus ook in de koudere maanden is het een 

heerlijke plek om te vertoeven! Je haalt op deze manier het buitenleven toch een beetje binnen! Aan de voorzijde van 

de woning is er een extra berging gecreëerd, deze is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld tuingereedschap of het 

stallen van de fietsen. 





Bijzonderheden: 


- Slaapkamer en badkamer op de begane grond 


- Twee slaapkamers en tweede badkamer op de eerste verdieping 


- Zeer royale garage voor diverse doeleinden 


- Gezellige serre met schuifdeuren 


- Groene tuin met veel privacy 


- Gehele woning goed geïsoleerd inclusief de garage. 


- Woning is deels voorzien van HR++ beglazing 


- In 2016 deels verbouwd met slapen op de begane grond 


- Schilderwerk 2017   


- Gelegen op een top locatie op korte afstand van diverse voorzieningen 


 


Bent u net zo nieuwsgierig geworden als wij? Plan dan snel een bezichtiging in met één van onze makelaars. Neemt u 

uw eigen NVM makelaar mee?
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Wonen & koken

 Lichte woonkamer met ramen aan drie zijden en 

openslaande deuren naar de tuin

 Eikenhoutenvloer in de woonkamer

 Keuken (2016) voorzien van diverse 

inbouwapparatuur

 Toegang tot de serre
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Slapen en baden

 Riante slaapkamer op de begane grond met walk in 

closet en eigen badkamer

 Badkamer voorzien van ligbad, inloopdouche, 

vloerverwarming en wastafel met meubel
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Eerste verdieping

 Twee ruime slaapkamers met dakramen

 Tweede badkamer met vloerverwarming voorzien van 

inloopdouche, toilet en wastafel met meubel

 Toegang tot de ruime zolder via vlizotrap
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Buitenleven

 Wat een heerlijke tuin is dit!

 Meerdere terrasen, altijd een plekje in de zon of 

schaduw

 Fijne serre waar het gedurende het hele jaar goed 

vertoeven is
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Garage & Omgeving

 De inpandige garage is met ca. 37 vierkante meter zeer ruim te noemen. Ideaal voor hobby's, berging maar ook 

gemakkelijk bij de woning te betrekken mocht je meer woonruimte zoeken. Tevens beschikt de garage over de 

aansluiting van de wasmachine en droger, is er elektriciteit en verwarming aanwezig.

 De woning ligt op een ideale locatie dicht bij alle denkbare voorzieningen. Zo tref je winkelcentrum Castellum en 

winkelcentrum het Rond op enkele minuten fietsen. Reis je met de trein, beide winkelcentra hebben de 

beschikking over een NS-station, je staat binnen no-time op Utrecht Centraal. Voor een avondje uit biedt het Rond 

meerdere restaurants met terras, een bioscoop en het theater. Ook op Castellum tref je meerdere restaurants met 

terras. Het buitengebied van Houten is lopend bereikbaar voor een heerlijke wandeling tussen de landerijen. 

Recreatiegebied de Rietplas is op loopafstand gelegen, je kunt hier heerlijk wandelen, fietsen en met mooi weer 

kun je hier heerlijk zwemmen en suppen. In de directe omgeving tref je meerdere scholen en kinderdagverblijven.
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Kenmerken

Vraagprijs € 775.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Bouw

Type object Bestaande bouw

Bouwjaar 1998

Isolatievormen dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, dubbel glas

Energielabel B

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 427 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 129 m²

Inhoud 601 m³

Oppervlakte externe bergruimte -

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 32 m²

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5

Energieverbruik

Warm water c.v.-ketel

Verwarmingssysteem c.v.-ketel

Type Nefit

Bouwjaar 1998

Eigendom eigendom

Tuin

Type achtertuin, voortuin, zijtuin

Ligging tuin zuidwest

Achterom ja

Soort berging aangebouwd hout

Voorzieningen berging voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeren openbaar parkeren
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Plattegrond Begane Grond
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Plattegrond Eerste verdieping
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Plattegrond Vliering
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Kadastrale kaart
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Lijst van zaken
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Blijft 

achter

Gaat 

mee

Ter 

overname

NVT

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - houten vloer(delen) X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X
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Lijst van zaken
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Blijft 

achter

Gaat 

mee

Ter 

overname

NVT

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X
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Lijst van zaken
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Blijft 

achter

Gaat 

mee

Ter 

overname

NVT

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X
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Welkom in Houten!

Houten: geen dorp, geen stad, maar een thuis


Houten ligt ten zuidoosten van de stad Utrecht, midden 

in de Kromme Rijnstreek. Door de perfecte ligging is 

Houten een ideale thuisbasis voor iedereen. In Houten 

kunt u wonen in een rustige woonomgeving, met alle 

stadse faciliteiten op korte afstand. Houten heeft een 

verkeerssysteem waarbij rustige en verkeersveilige 

wijken voorop staan. In 2008 en 2018 is Houten 

uitgeroepen tot ‘Beste Fietsstad van Nederland’ en 

daar is Houten trots op! In Houten treft u een 

diversiteit aan voorzieningen zoals winkels, het 

theater, een bioscoop, sportgelegenheden, meerdere 

parken en diverse basis- en middelbare scholen.





Houten is sinds de jaren zeventig gegroeid van 4.000 

naar circa 50.000 inwoners. De karakteristieke, oude 

kern heet het ‘Oude Dorp’. Hier vindt u gezellige 

restaurantjes en terrassen en u kunt er terecht voor de 

dagelijkse boodschappen. Wilt u lekker winkelen, dan 

biedt ‘Het Rond’ met NS- station de perfecte uitkomst. 

Hier treft u bovendien verschillende restaurants met 

terras, maar ook voor een boodschap bent u hier aan 

het goede adres. Houdt u van een goede film? De 

bioscoop mag hier uiteraard ook niet ontbreken. In 

Houten Zuid is het derde centrum, namelijk ‘Castellum’, 

ook met eigen NS-station. Hier kunt u terecht voor een 

boodschap of lekker uit eten. Op een terrasje met mooi 

weer is het hier goed vertoeven. De rondweg loopt als 

een soort 8 rond Houten, hierdoor zijn alle woonwijken 

zeer goed te bereiken.




 Houten heeft ook veel te bieden op cultureel vlak.


 Historische rijksmonumenten zoals kasteel 

Schonauwen, buitenplaats Wickenburgh, Fort Vechten 

en Fort Honswijk liggen in de directe omgeving. In 

Houten en omgeving treft u ook cultureel erfgoed aan: 

het oude stationsgebouw, kastelen, boerderijen en de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Fort Vechten is ook een 

ware trekpleister. In Houten Zuid kunt u bij 

recreatieplas ‘de Rietplas’  heerlijk wandelen, fietsen, 

op zomerse dagen genieten van een frisse duik en 

recreëren aan het strandje. Strandbad en 

watersportactiviteiten bij Down Under zorgen ervoor 

dat er voor jong en oud iets te beleven is. 





Eropuit in de regio kan volop!


Houten grenst aan de Utrechtse Heuvelrug, waar u 

jaarrond heerlijk kunt genieten van de natuur vanaf de 

vele wandel- en fietspaden. De Utrechtse Heuvelrug is 

een groot gebied met veel attracties en 

bezienswaardigheden. Kinderen spelen er of gaan naar 

de dierentuin, zelf bezoek je een van de kastelen of 

wandel je rond in de natuur.


Maar ook struinen langs de grachten of shoppen in de 

stad is mogelijk: vanuit Houten ben je met de trein 

binnen een paar minuten in het centrum van Utrecht.





Meer informatie over de Utrechtse Heuvelrug vindt u 

op www.opdeheuvelrug.nl 
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Welkom in Houten! 

Vijf redenen om te wonen in Houten: 





•	Een  kindvriendelijke woonomgeving met 

speelveldjes tussen de woningen, sportverenigingen, 

diverse scholen, voortgezet onderwijs, 

kinderdagverblijven, een bioscoop, het theater en 

meerdere zwembaden.





•	Fietsvriendelijk -  Houten is tenslotte niet voor niks 

tweemaal uitgeroepen tot ‘Beste Fietsstad van 

Nederland’. Alles in Houten is goed bereikbaar op de 

fiets door de goed aangelegde fietspaden. Ook de in 

omgeving kunt u heerlijk genieten op de fiets, van 

landgoederen, fruitboomgaarden en de uiterwaarden 

langs de Lek. 





•	Houten  is perfect bereikbaar. Met de auto rijdt u zo 

de snelweg A27 of A12 op. Liever met het openbaar 

vervoer? Houten heeft twee treinstations met directe 

verbinding naar Utrecht Centraal of Breda en een 

busstation.





•	Diversiteit  aan woonmogelijkheden. Houten is 

voorzien van woonwijken met verschillende 

woonstijlen. Elke woonwijk heeft zijn eigen bouwstijl, 

sfeer en karakter. Dit maakt iedere woonwijk uniek. 





•	Actieve  gemeente en ondernemers die zorgen voor 

het organiseren van diverse evenementen zoals de 

Nieuwjaarsduik, Foodtruckfestival Bon Appetito, 

Cultuurnacht, Fladderen en de sfeervolle ijsbaan op 

“Het Rond”.
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Welkom in Houten!

Wonen in de omgeving Houten


In het buitengebied van Houten liggen drie landelijk 

gelegen dorpen, Schalkwijk, Tull en ’t Waal en


 ‘t Goy.






Schalkwijk


Een lintdorp langs de Schalkwijkse wetering. Schalkwijk 

heeft ruim 2.000 inwoners en telt 46 rijksmonumenten. 

Schalkwijk is bekend van de jeugdwielerronde ‘Tour de 

Schalkwijk’ en langs de Lek zijn diverse zwem- en 

watersportmogelijkheden. Het dorp heeft een eigen 

vlag. Voor de kleinste inwoners is Pand Pannenkoek 

een leuk uitje om naar toe te gaan.


 



’t Goy


't Goy is met haar ruim 600 inwoners een klein dorp 

ten zuidoosten van Houten. In ‘t Goy ligt landgoed 

Wickenburgh uit het jaar 1381. Het landgoed heeft een 

wit landhuis met een duiventoren, oprijlaan en een 

groot bos achter het huis. ’t Goy staat verder bekend 

om de fruitteelt in onder andere appels, peren en 

kersen. In de bloesemtijd vormen de bomen een 

prachtig aanzicht! 






Tull en ‘t Waal


Een klein dorp in de gemeente Houten, gevestigd op 

het Eiland van Schalkwijk. Het dorp is gelegen aan de 

rivier de Lek en telt ruim 700 inwoners. Het 

Verdronken Bos is een bijzondere plek langs de 

Schalkwijksewetering. Ongeveer 10 jaar geleden 

bevond zich hier een bos, echter waren er problemen 

met de afwatering. Daardoor is er besloten het bos 

opnieuw in te richten als wateropslag, het resultaat is 

een prachtig Verdronken bos. Hoe bijzonder is dat?! 

Tull en ‘t Waal heeft verder enkele in goede staat 

bewaard gebleven boerderijen uit de 18e eeuw en 

gelegen aan de Lekdijk onder Tull. ‘t Waal is een 

recreatiegebied langs de Noordzijde van de Lek. U treft 

hier natuurlijke strandjes, recreatieweiden en het 

gebied leent zich uitstekend voor diverse activiteiten 

zoals zwemmen, wandelen, vissen en watersport. 
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Heeft u interesse in deze woning?

Er komt heel wat kijken bij het kopen van een woning. 

Een aantal zaken hebben wij alvast voor u op


een rij gezet. Heeft u vragen? De Koning makelaars


staan voor u klaar. Aarzel niet contact met ons op


te nemen, we helpen u graag.






Een bod uitbrengen


U kunt mondeling of schriftelijk een bod uitbrengen bij 

de makelaar. Uw bieding is bindend wanneer deze 

wordt geaccepteerd door de verkopende partij. Het is 

ook mogelijk dat uit de bieding een onderhandeling 

volgt.






Vaak gestelde vragen:





Ik ben de eerste geïnteresseerde. Is de makelaar


verplicht als eerste met mij in onderhandeling te


gaan?


Nee, dat hoeft niet. De verkoper bepaalt samen


met de makelaar de verkoopprocedure. De makelaar 

heeft wel de verplichting u hierover te informeren.






Ik bied de vraagprijs, ben ik dan ook automatisch


de koper?


Nee, nog niet. Het aanbod van een verkoper in een


advertentie, internetpublicatie of verkoopbrochure


is wettelijk een uitnodiging aan een koper tot


het doen van een bieding. Als u een bieding wilt


uitbrengen, doet u dat bij de makelaar. Hij zal uw


bieding met de verkoper bespreken en daar zo snel


mogelijk bij u op terug komen. Tijdens de 

onderhandelingen kan een andere geïnteresseerde 

een afwijkend (tegen)bod doen. De verkoper heeft dan 

de mogelijkheid om zonder opgaaf van redenen de 

onderhandelingen met u af te breken.


Het is ook mogelijk dat de verkoper alsnog


besluit over te gaan tot een inschrijvingsprocedure,


bijvoorbeeld als hij meerdere biedingen tegelijk


krijgt. Een aanbod gedaan voor een bepaalde termijn 

is, voor diegene die het aanbod heeft gedaan, 

onherroepelijk.

Hoe zit het met de ontbindende voorwaarden?


Wanneer u ontbindende voorwaarden wilt opne- men 

in de koopakte, dan moet u deze tijdens de


onderhandelingen doorgeven. De verkoper moet


uw voorwaarden wel willen accepteren. Een veel


voorkomend voorbehoud is het verkrijgen van


financiering.






Is bedenktijd en een waarborgsom altijd van


toepassing?


Indien u een woning koopt om zelf te bewonen,


heeft u wettelijk drie dagen bedenktijd nadat de


koopakte door beide partijen is ondertekend. 


U kunt dan kosteloos van de koop afzien. De verkoper 

is aan de afspraken met u gehouden vanaf het moment 

dat hij de koopakte heeft getekend 

(schriftelijkheidsvereiste). Tot die tijd is een 

mondelinge overeenkomst met de verkoper niet 

bindend. Vaak geldt voor kopers een voorbe- houd 

voor het verkrijgen van financiering. De  overdracht van 

de woning zal vaak nog een paar maanden duren. Om 

de wederzijdse verplichtingen te waarborgen is het 

gebruikelijk dat u kort na het verstrijken van het 

voorbehoud financiering (uiterlijk een week later) een 

bankgarantie stelt of een waarborgsom stort van 10 

procent van de koopprijs op de rekening van de 

notaris. Voor alle transacties waarin wij bemiddelen en 

als niet anders is overeengekomen, geldt deze 

regeling.






Waarom zou ik mijn eigen NVM-makelaar


meenemen?


Het is verstandig om uw eigen NVM-makelaar mee


te nemen naar de bezichtiging. Hij komt op voor


uw belangen, bekijkt samen met u de woning en


geeft u een waarde-advies. Daarnaast voert hij 


voor u op professionele wijze de onderhandelingen, en 

adviseert hij u over de voorbehouden van de koop. 

Ook bij de inspectie en overdracht staat de NVM-

makelaar u terzijde.



Meer informatie? 


Wij staan voor u klaar

Wendy van den Brink, Sam van Doesselaar en 

Ilona Klomps staan voor u klaar

dekoningmakelaarshouten


dekoningmakelaarshouten

De Koning makelaars maken uw woondromen waar

We zijn benieuwd, is dit de woning van uw dromen? U heeft uw ideeën over de manier waarop u wilt wonen en 

leven, en welk thuis daarbij past. De Koning makelaars noemen dit woondromen. Wij zetten ons in om uw 

woondromen waar te maken. Vertel ons over uw plannen en ideeën. We luisteren goed naar u en samen brengen we 

uw woondromen in kaart. Als we uw motivatie kennen en uw drijfveren begrijpen, kunnen wij u op de juiste manier 

begeleiden bij de verkoop en/of aankoop van uw huis of appartement wijzen. Welke reden u ook heeft om te 

verhuizen, we laten u graag zien dat er meer mogelijk is dan u wellicht in eerste instantie denkt.

Wij werken samen met Fides makelaars in Leiden. Naast bestaande bouw zijn wij ook gespecialiseerd in nieuwbouw. Deze informatie is door 


ons met 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. 


© De Koning makelaars
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Onderdoor 3, 3995 DW Houten
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030 - 637 60 00


houten@dekoningwonen.nl


dekoningwonen.nl


