
RONDWEG 48
ZEGVELD



BIJZONDERHEDEN:

- Riant perceel (bijna 1 hectare)

- Volop groen en privacy

- Semi-bungalow gebouwd onder architectuur in 1993

- Mogelijkheden voor praktijk aan huis

- Woonoppervlak ruim 260 m2, inhoud ruim 1.150 m3

Unieke vrijstaande woning

Voor u ligt de brochure met informatie over de woning waarin u 

interesse heeft. Om u een goede indruk te geven, vindt u in deze 

brochure veel informatie over deze prachtige vrijstaande, onder 

architectuur gebouwde woning.

Deze woning draagt het waardevolle predikaat BUITENSTATE.

Een BUITENSTATE is een vrij gelegen – one of a kind – woning 

in het buitengebied. Een woning  waar de beleving van rust en 

ruimte centraal staat en waar vrijheid heerst. Een niet-alledaags 

onroerend goed met optimaal woongenot en veel mogelijkheden.

Geeft deze brochure u een (buiten)goed gevoel?

Uw BUITENSTATE makelaar nodigt u van harte uit voor een bezich-

tiging. De woning kan u op papier aanspreken, maar de emotie 

en zintuigprikkeling die de woning teweeg brengt, voelt u alleen 

ter plekke. Tijdens een bezichtiging krijgt u informatie over de 

woning en de omgeving. U kunt al uw vragen aan onze makelaar 

voorleggen.

Is dit uw buitenkans…?

Jacqueline van Rede, T  0657 600 966



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Kadastrale gegevens

Zegveld F 102, groot 2.900 m2

Zegveld F 262, groot 6.085 m2

Zegveld F 313, groot, 575 m2

Zegveld F 317, groot, 370 m2

Totaal groot  9.930 m2

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan Woerden, Kamerik en 

Zegveld, vastgesteld 3 juli 2008

Bestemming: Wonen en Agrarisch - 

Landschappelijke Waarden





BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Verscholen in het groen, met veel rust 

en privacy, ligt deze unieke vrijstaande 

woning.

 

De ruime, in 1993 onder architectuur 

gebouwde semi-bungalow is erg licht 

en heeft een open karakter. 

De woning heeft een overdekt terras en 

een ruime, geheel van glas voorziene 

serre. Zo kunt u vanuit diverse plekken 

genieten van het groene uitzicht.

Uniek aan de woning is het ruime 

perceel, groot 9.940 m2. Al wandelend 

over uw eigen terrein kunt u genieten 

van een vijverpartij, uw eigen “bos”, 

boomgaard, bruggetjes over sloten en 

een weids uitzicht. Er bevindt zich zelfs 

een broedpaal voor ooievaars waar 

jaarlijks ooievaars terugkeren. 





BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Van binnen is de woning ruim en prak-

tisch ingedeeld. Inpandig is er een grote 

garage/werkplaats die multifunctioneel 

te gebruiken is. Denk hierbij aan bijvoor-

beeld een werkruimte, atelier etc. Zowel 

deze garage als het royale kantoor zijn 

eveneens via een tweede zijingang te 

bereiken. Dit biedt diverse mogelijkhe-

den voor een kantoor/praktijk aan huis.

Het verdient aandacht dat ondanks dat 

de woning onderheid is, een gedeelte 

van de woning wat is verzakt en dat op 

grond van recent verricht onderzoek de 

fundering daarom aangepast dient te 

worden. In de vraagprijs is hier rekening 

mee gehouden.  

Indeling begane grond

Overdekte entree, vestibule, meterkast, 

cv-ruimte met cv-ketel en boiler, toilet 

met fonteintje.

Lichte zitkamer met open haard en een 

wenteltrap naar de entresol.  

Via de eetkamer komt u in de open keu-

ken met dubbele spoelbak en diverse 

apparatuur. Vanuit de keuken is er een 

deur naar de tuin.

Via de keuken komt u in de bijkeuken 

met wasmachine- en drogeraansluiting 

en een uitstortgootsteen.



Ruime slaapkamer voorzien van airco en eigen badkamer met whirlpool-ligbad, 

inloopdouche, wastafel en toilet. Vanuit deze slaapkamer komt u ook in de glazen, 

verwarmde serre, voorzien van uitstortgootsteen.

De tweede slaapkamer met bijhorende badkamer voorzien van ligbad met douche, 

toilet en wastafel.





Zeer ruime en lichte werkkamer/kantoor met deur naar het overdekte terras gele-

gen op het zuidoosten en toegang tot portaal met tweede entree.

De gehele begane grond, inclusief garage en serre zijn voorzien van vloerverwar-

ming. De badkamers en serre hebben daarnaast extra elektrische verwarmingspa-

nelen. De gehele woning is voorzien van mechanische ventilatie.



Indeling verdieping

Open ruimte te gebruiken als extra kamer. Zeer veel ramen en bergruimte.







Grote inpandige garage/werkplaats voorzien van krachtstroom, uitstortgootsteen, 

extra afzuiging en elektrische garagedeur. 



Perceel

Het perceel is gelegen rondom de woning bestaande uit bos, open ruimtes en 

waterpartijen. In het bos is een houtopslagruimte aanwezig.



WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

Jacqueline van Rede

T 0657 600 966

E j.vanrede@schep.nl

www.schep.nl

Een BUITENSTATE makelaar is gese-

lecteerd op grond van zijn of haar 

jarenlange aantoonbare ervaring en 

deskundigheid. Hij is geworteld in het 

buitenleven. Hij is vertrouwd met de 

plaatselijke gewoonten en gebruiken. 

Hij zal u deskundig voorlichten tijdens 

de bezichtiging. Hij laat u de rust en de 

ruimte van de woning ervaren. Eigen. 

Solide. Aangenaam. En net een beetje 

anders.

Wilt u meer informatie? Of heeft u inte-

resse in een bezichtiging? Neem dan 

gerust contact met ons op.


