
Wonen aan de Stationsweg
10 jongerenappartementen in Bunnik



Wonen aan de Stationsweg2

lekstedewonen 
lekstedewonen is een middelgrote woningcorporatie uit 

Vianen. Wij hebben een bezit van ongeveer 3.150 woningen, 

ruim 800 studentenkamers in Utrecht en nemen deel in 

verschillende gezamenlijke huisvestingsprojecten in de 

regio.

lekstedewonen is een maatschappelijke onderneming die 

zorgt voor kwalitatief goede en betaalbare huisvesting. We 

werken aan gevarieerde woonmilieus in vitale wijken en 

buurten, met de nadruk op de gemeente Vijfheerenlanden 

en in de regio, zoals de gemeente Bunnik. Wij richten ons 

primair op betaalbare woningen voor mensen met  een laag 

inkomen. 

Ook kunnen mensen voor wie de huisvesting extra zorg 

vraagt (bijvoorbeeld ouderen of gehandicapten) op onze 

speciale aandacht rekenen en is er extra aandacht voor 

starters op de woningmarkt. Verbindend, solidair & betrokken 

en ondernemend zijn onze kernwaarden.

Bij lekstedewonen werken ruim 40 mensen in een 

plezierige werksfeer. Kijk voor meer informatie over onze 

organisatie, (nieuwbouw)projecten en het aanmelden voor 

nieuwsbrieven op www.lekstedewonen.nl
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10 jongerenappartementen
Aan de Stationsweg 51 - 55 in Bunnik realiseert lekstede- 
wonen 10 diverse twee- en driekamerappartementen. De 

bouw van deze jongerenappartementen is augustus 2019 

gestart. Het ontwerp is van GBS architecten en de appar-

tementen worden gebouwd door Bouwbedrijf vd Tol uit 

Bunnik. Woon jij in de zomer van 2020 ook in een nieuw  

appartement aan de Stationsweg?

lekstedewonen realiseert
• Diverse appartementen en indelingen

• Woonoppervlakten van 50 tot en met 75 m2

• Balkon of terras en privéparkeerplaats

• Voorrangsregeling voor inwoners Bunnik

• Voor jongeren tot en met 29 jaar

• Huurprijzen vanaf € 619 (exclusief servicekosten) 

• Oplevering zomer 2020

Wonen aan de Stationsweg  

entr
ee
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In de gemeente Bunnik is er een groot tekort aan sociale 

huurwoningen. Er ligt een opgave om meer woningen te 

bouwen en in de ‘Visie op Wonen (2017-2022)’ heeft de 

gemeente hiervoor een aantal ambities geformuleerd.

Sinds eind 2013 is lekstedewonen werkzaam in de ge-

meente Bunnik. Wij hebben dat jaar met de gemeente een 

intentieovereenkomst gesloten voor de realisatie van sociale 

woningbouw. Sindsdien hebben wij in Werkhoven 12 huur-

appartementen gebouwd en eind 2016 is Hof van Bunnik (18 

appartementen) overgenomen van Mitros. 

lekstedewonen en Bunnik

Begin 2019 zijn we gestart met de realisatie van een woon-

zorggebouw aan de Laan van Broekhuijzen in Bunnik,  

genaamd “De Weijer’. Sinds de zomer van 2019 wordt er  

gebouwd aan de Stationsweg in Bunnik. Daarnaast zijn er 

nog andere projecten in de gemeente in voorbereiding, 

waarbij ook sociale huurwoningen worden gerealiseerd. 

Hiermee levert lekstedewonen een bijdrage voor een groter  

aanbod van betaalbare huurwoningen in de gemeente 

Bunnik. Daarnaast kijken wij naar de mogelijkheden om  

inwoners van de gemeente Bunnik (lokaal woningzoeken-

den) voorrang te verlenen bij de toewijzing van woningen.



Historie
Bunnik is ontstaan als een buurtschap op een oeverwal langs 

de Rijn. Het wordt voor het eerst genoemd in het jaar 914  

samen met andere buurschappen, zoals Vechten, Loerik,  

Houten en Odijk. Bunnik heeft net als andere dorpen in de  

regio een agrarische achtergrond. De ligging aan de Rijn zorg-

de voor goede transportmogelijkheden naar Utrecht. Bunnik  

bestond langere tijd uit een paar wegen die er samen- 

kwamen. In de 13e eeuw werd er een dorpskerkje gebouwd. 

De Romaanse toren van dit witte kerkje is nog zichtbaar.  

Later in 1634 zijn er rond het kerkje witte huisjes gebouwd.  

Deze verschenen tegelijkertijd met de aanleg van het jaagpad 

langs de Kromme Rijn en de brug over de rivier. De gemeente 

bestaat nu uit de plaatsen Bunnik, Odijk en Werkhoven en telt 

ruim 15.000 inwoners. 

Uitstekend bereikbaar 
Bunnik ligt in de provincie Utrecht en is onderdeel van de 

gelijknamige gemeente Bunnik. De kern telt ongeveer 6.965 

inwoners. Bunnik ligt nabij een knooppunt van spoorwegen 

en snelle verbindingen met de historische stad Utrecht. De 

Kromme Rijn stroomt door de plaats. Het dorp Bunnik ligt aan 

de N229, heeft een afslag aan de A12 en een treinstation.

Wonen in de gemeente Bunnik
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Activiteiten, bewegen en cultuur 
Bunnik kent diverse sportverenigingen, waaronder een 

voetbalvereniging (VV Bunnik ’73), een hockeyclub (HC 

Kromme Rijn) en een korfbalvereniging (KV Midlandia). De 

clubs spelen op sportpark Tolhuislaan. 

Begin juni wordt op een zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur de 

Bunnik Fair georganiseerd. Dit is een jaarlijks evenement waar 

allerlei winkels, verenigingen en bedrijven uit alle kernen van 

de gemeente zich presenteren. 

De omgeving van Bunnik is zeker de moeite waard als je van 

natuur houdt. Zo is landgoed Amelisweerd en Rhijnauwen 

een mooie uitvalbasis voor wandelingen. Amelisweerd bevat 

veel oude gebouwen, waaronder monumentale boerderijen 

en de landhuizen Oud Amelisweerd en Nieuw Amelisweerd. 

Het bos is ook bekend vanwege zijn fantastische stinzenflora 

in het voorjaar. 

Op het landgoed Rhijnauwen vind je het grootste fort van 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie: Fort Rhijnauwen. Dit fort 

is gebouwd tussen 1867 en 1869 en diende samen met de 

andere forten rond Utrecht ter verdediging van de stad en als 

afsluiting van de Houtense Vlakte.

Foto: Wikimedia commons



Aan de Stationsweg komen diverse twee- en driekamer- 

appartementen met woonoppervlakten van circa 50 tot  

75 m2. Verdeeld over drie verdiepingen komen er tien verschil-

lende appartementen (typen), elk met een unieke indeling. 

Dichtbij het winkelhart van Bunnik en met de belangrijkste 

voorzieningen ‘om de hoek’. Naar welk appartement gaat 

jouw voorkeur uit?

Appartementengebouw
De Stationsweg is de historische route door Bunnik die 

in de tijd is meegegroeid. Van vrijstaande herenhuizen 

afgewisseld met bedrijf is het nu zichtbaar dat het karakter 

tot woonsingel het karakter van Bunnik een eigen elan 

geeft. De 10 appartementen van lekstedewonen zijn 

hierbij een woongebouw in vergelijking tot de statige 

panden die er nu staan en verwijzen naar de geschiedenis. 

De architectuur is karakteriserend voor de Stationsweg. 

Klassiek in massageleding, materialisering met kenmerkende 

duurzaamheid met fraaie ingetogen details, waarbij ieder 

appartement een eigen identiteit verkrijgt.  Een appartement 

waar je mensen kunt ontvangen en waar je zou willen 

wonen. Betaalbaar wonen met karakter in een twee- of 

driekamerappartement. Ruimt en een eigen thuis voor 

jongeren tot en met 29 jaar.

Een rondleiding
• ruime entree, meterkast 

• lichte woonkamer met open keuken (27 tot 35 m2)

• een of twee slaapkamers (5 tot 16 m2)

•  badkamer met wastafel, douchehoek, toilet en een 

wasmachine- / drogeraansluiting*  

• inpandige berging met technische installaties

• balkon of terras

• veel licht, ruimte en comfort

*  Alleen in de appartementen 51b en 55b zit deze aansluiting in de binnenberging.

Omschrijving appartementen
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Buitenruimten
Alle appartementen zijn voorzien van een balkon of een 

terras. De balkons hebben oppervlakten van circa 6 m2. 

Afhankelijk van het type appartement ligt het balkon aan de 

woonkamer of bij de open keuken. De drie appartementen 

op de begane grond hebben een kleine tuin, voorzien van 

een terras van betontegels (circa 6 m2) en een beukenhaag als 

erfafscheiding. 

Bergingen
Ieder appartement heeft een binnenberging (met uitzonde-

ring van appartement 51b), waar zich de individuele instal-

laties voor centrale verwarming, warm water, ventilatie en 

de zonnepanelen bevinden. De berging van appartement 

51b is zowel vanuit het appartement als vanuit de centrale  

bergingsgang te bereiken.

Daarnaast heeft ieder appartement een individuele berging 

op de begane grond. De oppervlakte van deze berging is  

circa 5 tot 7 m2 met voldoende ruimte voor fietsen en extra 

bergruimte. De bergingen op de begane grond zijn voorzien 

van een lichtpunt en een wandcontactdoos. 

Gemeenschappelijke ruimten
De hoofdentree van het appartementengebouw ligt aan 

de Stationsweg, waar ook de postbussen zijn gesitueerd. In 

het gebouw is géén lift aanwezig. Via de centrale hal of het 

trappenhuis kom je bij de voordeur van jouw appartement. 

De appartementen zijn voorzien van een videofooninstallatie, 

zodat je kunt zien en horen wie er bij de hoofdentree staat en je 

jouw bezoek toegang tot het gebouw kunt geven. De centrale 

entree is voorzien van een elektrisch toegangssysteem. 

De gemeenschappelijke ruimten worden afgewerkt met 

hoogwaardige materialen, passend bij het gebouw. 
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Huurprijzen en servicekosten
De huurprijzen liggen tussen € 619,- en € 730.- en daarnaast 

moet je rekening houden met maandelijkse servicekosten. 

Onder de servicekosten vallen het elektraverbruik algemene 

verlichting, de schoonmaak algemene ruimten, onderhoud 

rondom het gebouw, een complexbeheerder (huismeester) 

en de zonnepanelen (zie pagina 11). 

In de servicekosten is ook een bedrag opgenomen voor het 

Glasfonds en Rioolfonds. Bij glasbreuk en bij rioolverstopping 

voeren wij de herstelwerkzaamheden dan kosteloos uit. De 

servicekosten zijn definitief vastgesteld bij het afsluiten van 

de huurovereenkomst. 

Met een serviceabonnement kun je een groot deel van de 

kleine klusjes en reparaties (‘het huurdersonderhoud’) door 

lekstedewonen laten uitvoeren. De kosten hiervan bedragen 

€ 6,- per maand. Heb je weinig tijd of ben je niet zo handig, kies 

dan voor gemak en zekerheid met het serviceabonnement 

van lekstedewonen.
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Keuken
De keuken is niet alleen de plaats waar wordt gekookt. De 

keuken is een verlengstuk van het interieur, een reflectie van 

jouw stijl en smaak; een keuken mag gezien worden. Het 

appartement wordt standaard voorzien van een Bruynzeel 

keukenblok van 170 cm met spoelbak, eenhendel mengkraan 

en drie bovenkasten. Er is alleen aansluiting voor elektrisch 

koken: een gasaansluiting is niet aanwezig en wordt niet 

toegestaan. Ook is er een aansluiting voor een vaatwasser, 

inclusief een groep in de meterkast. 

Je kunt kiezen uit meerdere kleuren voor zowel de deurtjes als 

het werkblad en je hebt de keuze uit verschillende deurgrepen. 

Ook zijn er standaard mogelijkheden om de keuken uit te 

breiden, zoals extra kastjes, een verlengd aanrechtblad of een 

inbouwkoelkast. Deze keuzemogelijkheden zijn er indien je als 

nieuwe huurder tijdig jouw wensen aangeeft. 

Extra opties of uitbreidingen worden niet in de huur verwerkt, 

maar worden door Bruynzeel direct in rekening gebracht 

bij de nieuwe huurder. Op het moment dat je aangeeft het 

appartement te accepteren, geeft jouw contactpersoon 

bij lekstedewonen aan of deze keuzen nog mogelijk zijn. 

Vervolgens word je hiervoor door Bruynzeel uitgenodigd.

Badkamer en toilet
Het toilet (vrij hangend) bevindt zich in de badkamer. De 

badkamer is verder voorzien van een wastafelcombinatie 

en een verdiepte douchehoek met thermostatische kraan 

en glijstang. In de badkamer annex toilet worden antraciet 

vloertegels (15 x 15 cm) en wit-glans wandtegels (15 x 20 cm) 

aangebracht.

Aanvullende informatie

Verwarming
De appartementen worden geheel verwarmd door middel 

van vloerverwarming. In de woonkamer is een thermostaat 

aangebracht voor het regelen van de temperatuur. Ook 

de badkamer is voorzien van vloerverwarming en van een 

elektrische design (handdoek) radiator als bijverwarming.

Afwerking vloeren, wanden en plafonds
De vloeren worden opgeleverd met een afwerkvloer waarop 

je vloerbedekking kunt aanbrengen. Voor het aanbrengen 

van een ‘harde’ vloerafwerking (bijvoorbeeld laminaat of PVC) 

moet de ondergrond wellicht eerst behandeld worden. Je 

mag laminaat of parket aanbrengen, maar hieraan stellen wij 

wel voorwaarden qua ondervloer en geluidsisolatie. Als de 

ondervloer voldoet aan de NEN-EN-ISO 717-2 kan er in principe 

een laminaatvloer worden gelegd. Het is niet toegestaan om 

op de eerste en tweede verdieping een tegelvloer aan te 

brengen in verband met geluidsoverlast naar de buren.

In de badkamer wordt tegelwerk aangebracht tot aan het 

plafond. De overige wanden in het appartement worden 

‘behangklaar’ opgeleverd. Dat betekent dat de wand gereed 

is voor behangwerk, nadat de wanden licht zijn opgeschuurd. 

De wanden zijn bij oplevering niet direct geschikt om te 

sauzen. Kleine gaatjes, luchtbellen of onvolkomenheden op 

de muur kunnen zichtbaar zijn en deze moet je zelf afwerken 

voorafgaand aan het sauswerk. De plafonds van alle ruimten 

worden voorzien van spuitwerk in de kleur wit.

Internet en vaste telefoon
De meterkast is voorzien van een kabel- en internetaansluiting. 

Deze aansluitingen dien je zelf door te trekken naar de 
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desbetreffende ruimte(n). Een vaste telefoonaansluiting 

(KPN) is niet langer standaard opgenomen bij de oplevering 

van nieuwbouwwoningen. Indien je dit wenst, dan moet je dit 

zelf aanvragen.

Afwerking buitenzijde
Op de achtergevel van alle appartementen (balkon en terras) 

wordt standaard een buitenlamp aangebracht. De schakelaar 

van de buitenlamp bevindt zich in het appartement. 

De appartementen zijn voorzien van hardhouten kozijnen, 

waarvan de draaiende delen in draaikiep worden gerealiseerd. 

Parkeren
Aan de achterzijde en voorzijde van het appartementen- 

gebouw is parkeergelegenheid aangebracht. Ieder apparte- 

ment krijgt één parkeerplaats toegewezen. Deze privé-

parkeerplaats hoort tot het gehuurde. Bezoekers kunnen 

parkeren aan de Stationsweg. 

Sleuteloverdracht en verzekering
Na het ondertekenen van de huurovereenkomst, ga je samen 

met de opzichter het appartement inspecteren. De sleutel-

overdracht vindt plaats na de oplevering van het appartement 

(‘aanvaarding’). Wij raden je aan om een inboedelverzekering 

met ‘huurdersbelang’ af te sluiten. Vraag hiervoor advies bij 

een tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij.

Zelf veranderingen aanbrengen
Als bewoner wil je van jouw huis jouw thuis maken. Binnen het 

appartement kun je kleine veranderingen en toevoegingen 

aanbrengen. Voor grotere veranderingen en wijzigingen aan 

de buitenzijde heb je vóóraf schriftelijke toestemming nodig, 

denk hierbij aan het aanbrengen van zonwering. 

Oplevering
Naar verwachting worden de appartementen in de zomer van 

2020 opgeleverd. De exacte opleveringsdatum is nog niet 

bekend, maar de toekomstige bewoners ontvangen hierover 

tijdig bericht. Bouwen is een intensief proces dat afhankelijk is 

van veel factoren waaronder weersomstandigheden. Tijdens 

de bouw houden we je op de hoogte van de voortgang en 

geven wij een indicatie wanneer de appartementen worden 

opgeleverd. Aan de afgegeven prognoses kunnen dan ook 

geen rechten worden ontleend.
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Duurzaam en energiezuinig

lekstedewonen streeft naar duurzame en energiezuinige 

woningen en waar mogelijk toepassen van duurzame 

energiebronnen. Respect voor mens en milieu staat voorop 

en duurzaam bouwen is tegenwoordig niet meer weg te 

denken uit de bouwwereld. De appartementen zijn zeer 

energiezuinig, onder andere door goede isolatie en het 

gebruik van zonnepanelen. Een energiezuinige woning heeft 

een aangenamer woonklimaat, biedt meer wooncomfort en 

zorgt voor lagere woonlasten.

Energiezuinig
Alle appartementen krijgen minimaal een energielabel A 

toegekend. De appartementen zijn volledig voorzien van 

dubbel glas (HR++), waardoor het energiezuinige woningen 

zijn met een EPC waarde < 0,4. De appartementen worden 

gebouwd van duurzame materialen en voldoen aan de laatste 

eisen op het gebied van energiezuinigheid. De appartementen 

worden verwarmd door middel van vloerverwarming. De cv-

ketel is een efficiënte hoog rendement combiketel (HR). De 

ventilatie wordt geregeld via zelfregulerende ventilatieroosters 

in de ramen. Daarnaast is er een mechanisch ventilatiesysteem 

aangebracht in de keuken en de badkamer. De meterkast is 

voorzien van zeven elektragroepen. 

Zonnepanelen
Het dak van het appartementengebouw is voorzien van 

zonnepanelen. Ieder appartement wordt aangesloten 

op vijf zonnepanelen. De opgewekte stroom kun je gelijk 

gebruiken, dat is goed voor het milieu en je bespaart op 

energiekosten. Het onderhoud van de zonnepanelen is 

gratis, dus geen maandelijkse onderhoudskosten. Je betaalt 

alleen voor de stroom die de zonnepanelen opwekken. Deze 

stroomprijs (per kWh) is gemiddeld zo’n 25% lager dan bij de 

huidige energieleveranciers (bijv. Eneco). 

Voor de opgewekte stroom betaal je via de servicekosten 

een voorschotbedrag aan lekstedewonen. Jaarlijks wordt 

het voorschot afgerekend met het daadwerkelijke verbruik. 

Op jaarbasis bespaar je met zonnepanelen al snel ruim 

€ 80 op jouw energierekening. Meer informatie over de 

zonnepanelen, de servicekosten en de besparing, vind je in 

de brochure “Huurprijzen en toewijzingsvoorwaarden’.
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Gevelaanzichten

Voorzijde

Rechterzijde
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Achterzijde

Linkerzijde van het complex
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Appartementen begane grond

 Stationsweg 51 63 m2

 Stationsweg 51a 60 m2

 Stationsweg 51b 50 m2
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Stationsweg 51  
Woonkamer / keuken  circa 34,6 m2

Slaapkamer circa 14,2 m2

Badkamer circa 6,0 m2

Binnenberging circa 2,4 m2

Berging begane grond circa 5,0 m2

Tuin / terras circa 14,2 m2
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Stationsweg 51a  
Woonkamer / keuken  circa 32,4 m2

Slaapkamer circa 12,9 m2

Badkamer circa 6,0 m2

Binnenberging circa 2,4 m2

Berging begane grond circa 5,0 m2

Tuin / terras circa 21,0  m2
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Stationsweg 51b
Woonkamer / keuken  circa 27,4 m2

Slaapkamer circa 13,2 m2

Badkamer circa 3,2 m2

Binnenberging circa 6,8 m2

Tuin / terras circa 7,0 m2
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Appartementen 1e verdieping

 Stationsweg 53 72 m2

 Stationsweg 53a 63 m2

 Stationsweg 53b 60 m2

 Stationsweg 53c 68 m2
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Woonkamer / keuken  circa 28,8 m2

Slaapkamer 1 circa 12,5 m2

Slaapkamer 2 circa 9,9 m2

Badkamer circa 5,8 m2

Binnenberging circa 2,8 m2

Berging begane grond circa 5,0 m2

Balkon circa 6,1 m2
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Woonkamer / keuken  circa 34,6 m2

Slaapkamer circa 14,2 m2

Badkamer circa 6,0 m2
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Berging begane grond circa 5,2 m2

Balkon circa 5,7 m2
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Stationsweg 53b
Woonkamer / keuken  circa 32,4 m2

Slaapkamer circa 12,9 m2

Badkamer circa 6,0 m2

Binnenberging circa 2,4 m2

Berging begane grond circa 5,0 m2

Balkon circa 5,6 m2
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Stationsweg 53c
Woonkamer / keuken  circa 27,3 m2

Slaapkamer 1 circa 12,8 m2

Slaapkamer 2 circa 8, m2

Badkamer circa 6,1 m2

Binnenberging circa 2,4 m2

Berging begane grond circa 5,2 m2

Balkon circa 5,8 m2



Wonen aan de Stationsweg24

DR

N

Z O

W

55

55a

55b

 

 Stationsweg 55 72 m2

 Stationsweg 55a 58 m2

  Stationsweg 55b 75 m2

Appartementen 2e verdieping
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Stationsweg 55
Woonkamer / keuken  circa 28,8 m2

Slaapkamer 1 circa 12,5 m2

Slaapkamer 2 circa 9,9 m2

Badkamer circa 5,8 m2

Binnenberging circa 2,8 m2

Berging begane grond circa 6,0 m2

Balkon circa 6,1 m2
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Stationsweg 55a
Woonkamer / keuken  circa 27,6 m2

Slaapkamer circa 16,1 m2

Badkamer circa 6,0 m2

Binnenberging circa 2,4 m2

Berging begane grond circa 6,8 m2

Balkon circa 5,6 m2



27

N

Z O

W

4.505

2.126 1.290 1.019

7.
05

5

17
.8

10

5.
01

1
2.

04
4

2.
23

0
2.

57
6

2.
40

0
3.

03
9

1.
79

9

4.
90

0 

en
tr

ee

m
k

2.500 4.505

3.311 1.194

1.875

woonkamer

slaapkamer 1

slaap-
kamer 2

berging

cv

D
A

K:
 b

eh
oo

rt
 n

ie
t b

ij 
he

t a
p

p
ar

te
m

en
t

D
A

K:
 b

eh
oo

rt
 n

ie
t b

ij 
he

t a
p

p
ar

te
m

en
t

Stationsweg 55b
Woonkamer / keuken  circa 31,8 m2

Slaapkamer 1 circa 13,0 m2

Slaapkamer 2 circa 5,1 m2

Badkamer circa 4,8 m2

Binnenberging circa 3,9 m2

Berging begane grond circa 6,8 m2

Dakrterras circa 11,8 m2



Wonen aan de Stationsweg
In Bunnik realiseert lekstedewonen 10 jongerenappartementen  

aan de Stationsweg. De twee- en driekamerappartementen  

hebben woonoppervlakten van 50 tot 75 m2. De appartementen 

hebben verschillende indelingen, een balkon of terras en een privé 

parkeerplaats. De huurprijzen zijn vanaf € 619,- per maand (exclu-

sief servicekosten). Woon jij in de zomer van 2020 ook in een nieuw 

appartement?

Deze informatie is met zorg samengesteld aan de hand van de ge-

gevens, verstrekt door de architect en de adviseurs van dit plan. Wij 

maken een voorbehoud ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiend 

uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Verder wijzen wij 

met betrekking tot de brochures op het volgende:

•  De op de tekeningen en plattegronden ingeschreven maten zijn 

‘circa’ maten.

•  De perspectieftekeningen, omgevingsschetsen en indelings- 

voorstellen zijn indicatief.

Wij hebben deze brochure met zorg samengesteld. Er kunnen  

geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze brochure. 

lekstedewonen behoudt zich het recht voor de plattegronden en 

de inhoud van de brochure aan te passen.

Postbus 187 • 4130 ED  Vianen Ut

Hogelandseweg 44 • 4132 CW  Vianen Ut

0347 37 20 20 • www.lekstedewonen.nl


