
Vrijstaand woning in een fraaie en 
landelijke omgeving!

Lopikerweg Oost 133, 
Lopikerkapel
€ 300.000,- k.k.



Bouw

Soort woning Vrijstaande woning

Bouwjaar 1965

Soort dak Zadeldak

Isolatie Dubbel glas

Locatie

Woonoppervlakte 84m²

Perceeloppervlakte 274 m2

Inhoud 281 m3

Aantal kamers 5

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 2

Voorzieningen

Verwarming cv- combiketel 2012

Warm water cv- combiketel 2012

Tuin Tuin rondom

Parkeergelegenheid Parkeren op eigen terrein

Berging Houten schuur

Bijzonderheden

Vrijstaande woning op een prima perceel

Ligging

Mooie locatie met uitzicht over weiland en boomgaard;

Lopikerweg Oost 133Kenmerken



Rustig wonen in een prettige en landelijke 
omgeving
In een fraaie en landelijk omgeving staat dit vrijstaande woonhuis waar wij opzoek zijn naar 

twee rechterhanden. De woning ligt op een perceel van 274m2. De tal van mogelijkheden 

om te klussen en de woning naar wens te maken zorgen hier voor een echte uitdaging. 

Aan de voor-, en achterzijde is er een prachtig weids uitzicht over het weiland. Een prettige, 

rustige, en landelijk ligging op 5 minuten auto rijden van IJsselstein. Tevens is er binnen 

handbereik de rivier de Lek met zijn uiterwaarden en kleine strandjes waar heerlijk kan 

worden gerecreëerd. De woning heeft een goede leefruimte en 3 prima slaapkamers op de 

verdieping. Voor de verkoop is een bouwkundig rapport opgemaakt waar een afschrift voor 

je beschikbaar is. Op het perceel is een grote schuur aanwezig die bij voorkeur afgebroken zal 

moeten worden. 

Als jij vrijstaand wil wonen, je eigen plek wenst te creëren en kan genieten van een 

mooi uitzicht? Dan kan dit zomaar jouw nieuwe woning worden. Bouwjaar woning 1965. 

Woonoppervlakte van ca.84m2 en een inhoud van ca.281m3. Verwarming en warm water 

d.m.v. cv. Combiketel. Deels voorzien van dubbelglas. 



Lopikerweg Oost 133, Lopikerkapel

Benschopperstraat 35  |  3401 DG  |  IJSSELSTEIN UT  |  Telefoon 030 - 68 68 280

Indeling (1/3)



Begane grond

In het midden van de woning is de centrale entree met hal, meterkast en 

trapopgang, toilet en badkamer terug te vinden. De sanitaire voorzieningen zijn 

gedateerd en zijn evenals de overige ruimtes toe aan vervanging. De goede 

woonkamer is opgesplitst in een zitkamer, eetruimte en keukenruimte. Deze 

fijne living is samen groot ca.37m2 en geeft mooi zicht over de groenrijke 

omgeving. Vanuit de keuken is er ook directe toegang tot een bijkeuken met 

opstelplaats van de cv. combiketel uit 2012. 
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Indeling (2/3)

Eerste verdieping

Overloop met toegang tot 3 slaapkamers. Deze slaapkamers hebben een 

goede afmeting en zijn groot resp. ca.15m2, 8,7m2 en 8,1m2. 
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Indeling (3/3)

Tuin

De woning staat mooi op het perceel met een fijn stukje voortuin die grenst 

aan de sloot. De grote schuur op het perceel is van groot formaat doch in 

zeer slechte conditie. Begrijpelijk als deze zal worden afgebroken waardoor 

er tevens mooi uitzicht zal ontstaan vanuit de woning over de achter gelegen 

weilanden. Achterop het perceel is een erfdienstbaarheid gevestigd voor alle 

aanliggende percelen om te komen en te gaan naar de Lopikerweg Oost. Dit 

grindpad zal gehandhaafd moeten blijven. 
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Interieur

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

Lamellen x

Jaloezieen x

(Losse) horren/rolhorren x

Vloerdecoratie, te weten:

Vloerbedekking x

Parketvloer x

Houten vloer(delen) x

Laminaat x

Plavuizen x

(Voorzet) openhaard met toebehoren x

Allesbrander x

Houtkachel x

(Gas)kachels x

Designradiator(en) x

Radiatorafwerking x

Overige, te weten:

Spiegelwanden x

Schilderij ophangsysteem x

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) x

Exterieur/Installaties/Veiligheid/Energiebesparing

Schotel/antenne x

Brievenbus x

Kluis x

(Voordeur)bel x

Alarminstallatie x

(Veiligheids)sloten en overige 

inbraakpreventie
x

Rookmelders x

(Klok)thermostaat x

Airconditioning x

Warmwatervoorziening, te weten:
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- CV-installatie x

- Boiler x

- Geiser x

Screens x

Rolluiken x

Zonwering buiten x

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten:

Telefoonaansluiting/internetaansluiting x

Veiligheidsschakelaar wasautomaat x

Waterslot wasautomaat x

Zonnepanelen x

Oplaadpunt elektrische auto x

Inrichting tuin

Tuinaanleg/bestrating x

Beplanting x

Verlichting/installaties

Buitenverlichting x

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder x

Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging x

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging x

(Broei)kas x

Overige tuin, te weten:

(Sier)hek x

Vlaggenmast(houder) x

CV x

Boiler x

Zonnepanelen x
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Zijn er zaken die geen eigendom zijn van 

verkoper omdat er sprake is van een 

leasecontract. Zo ja, neemt verkoper de 

zaak mee of moet het betreffende contract 

worden overgenomen?
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Bijzonderheden
• Vrijstaande woning op een prima perceel;

• Zeer rustig gelegen op maar 5 minuten rijden van IJsselstein;

• Mooie locatie met uitzicht over weiland en boomgaard;

• Bouwkundig rapport aanwezig;

• Ben jij handig? Maak dan hier je eigen droomhuis! Welkom.

Omtrent de koop

Omtrent de verkoop van deze woning is notaris Blokhuis en Duinstra gekoppeld. 

Hier zal het notarieel transport plaats vinden. xsIn de koopakte zullen de volgende clausules worden 

opgenomen:

• Niet bewoningsclausule 

• Ouderdomsclausule

• Asbestclausule. 

Voor meer informatie kan je contact met ons kantoor openen voor nadere uitleg. 



Uittreksel Kadastrale Kaart
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Eerste verdieping



Begane grond

Schuur



Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

Wij zijn een betrokken en  

dynamisch team met een 

enorm plezier in het vak en 

100% aandacht voor onze 

klanten. Ons kantoor is 6 

dagen per week geopend en 

we  kennen de weg als geen 

ander in  IJsselstein e.o.  

Vanzelfsprekend verstaan wij 

ons vak;  hebben jarenlange 

ervaring en zijn tevens  

aangesloten bij de  

Nederlandse Vereniging van 

Makelaars [NVM]. 

Lees meer over ons 

en onze diensten op  

www.vanoord makelaardij.nl

Van Oord Makelaardij
Benschopperstraat 35

3401 DG IJSSELSTEIN UT

Direct contact

Telefoon: 030 - 68 68 280

info@vanoordmakelaardij.nl

David van Oord

Johan Leenheer

Bas Dinkelaar

Noëlle Ockhuizen


