
Leuke tussenwoning 
met een fijne 
achtertuin!

Teenschillerlaan 26 
IJsselstein
€ 309.000,- k.k.



Bouw

Soort woning Tussenwoning

Bouwjaar 1984

Soort dak zadeldak

Isolatie Volledig geïsoleerd

Locatie

Woonoppervlakte 105 m²

Perceeloppervlakte 135 m²

Inhoud 368m3

Aantal kamers 4

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 3

Voorzieningen

Verwarming cv combiketel

Warm water cv combiketel

Tuin Achtertuin (noordwest)

Parkeergelegenheid Eigen parkeerplaats of openbaar parkeren

Berging Aangebouwd

Bijzonderheden
Mooi huis met een fijne tuin.

Ligging

Goede ligging in de geliefde wijk Achterveld.

Teenschillerlaan 26 Kenmerken



Mooie tussenwoning gelegen in een 
geliefde wijk!
Dit fijne woonhuis in de wijk Achterveld heeft veel elementen waarom het jouw nieuwe 

woning kan worden. Naast de perfecte ligging kan je parkeren op eigen terrein, is er een 

zonnige achtertuin aanwezig gelegen op het noordwesten en is het onderhoud van de 

woning goed op orde. Deze eengezinswoning heeft een prima tuingerichte woonkamer 

met luxe open keuken aan de voorzijde met inbouwapparatuur. Op de verdiepingen zijn 3 

(voorheen 4) slaapkamers aanwezig. De woning is gebouwd in 1984, geïsoleerd en heeft 

energielabel C. De woning is voorzien van een nieuwe 

cv-combiketel (Remeha 2019). De buitenzijde staat keurig in de verf wat uitgevoerd is in 

2020. 

Gelegen op een perceel van 135m2 grond geeft het ook nog de mogelijkheid de woning 

uit te bouwen waar de heipalen tijdens de bouw al geplaatst zijn. Dit fijne woonhuis heeft 

een woonoppervlakte van ca.100m2 en een inhoud van ca.368m3. Een stenen berging tref 

je aan de voorzijde van de woning aan. Voor deze goed onderhouden eengezinswoning zijn 

wij op zoek naar nieuwe (tweede) eigenaar! Ben jij die starter, doorstromer en/of kandidaat 

die hier helemaal zijn thuis van kan maken? Laat het ons weten, je bent van harte welkom 

voor een bezichtiging. 
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Begane grond 

Bij aankomst van de woning kan je de auto kwijt op eigen terrein met 

direct praktisch aan de voorzijde toegang tot de stenen berging. Een goede 

ontvangsthal met hoogoplopend plafond zorgt voor een leuk en vooral speels 

effect in de woning. Tevens tref je hier de meterkast en toiletruimte aan. 

De gezellige tuingerichte woonkamer met keuken zijn samen groot ca.31.5m2 

en voorzien van een mooie laminaatvloer en strakke wandafwerking. Een 

luxe hoekkeuken aan de voorzijde is voorzien van diverse inbouwapparatuur 

waaronder koeler, vriezer, combimagnetron, gaskookplaat en afzuigkap. Naast 

de aanwezig inbouwapparatuur is er veel praktische bergruimte aanwezig. De 

keuken is fraai afgewerkt en in lichte kleurstelling uitgevoerd. 

Via de woonkamer met openslaande deuren heb je toegang tot de zonnige 

tuin gelegen op het noordwesten. Deze tuin is goed aangelegd en voorzien 

van terras direct aan de gevel en plantenperken. Het plaatsen van een uitbouw 

is goed uitvoerbaar door de reeds aanwezige heipalen die tijdens de bouw van 

de woning zijn aangebracht. 
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“Goede en praktische 
keuken!”
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“Fijne tuin”
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Eerste verdieping

Overloop met toegang tot 2 (voorheen 3) slaapkamers en badkamer. De 

slaapkamers zijn groot ca.18m2 en 8m2. De hoofdslaapkamer heeft tevens 

toegang tot een bergkast (ruimte onder de trapopgang naar de tweede 

verdieping). De badkamer is nog geheel origineel en keurig verzorgt. Je treft 

hier een douchegelegenheid en wastafel. 
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Tweede verdieping

Goede voorzolder met wasmachine en drogeraansluiting. Ook is hier de 

cv-combiketel geplaatst die samen met de unit mechanische ventilatie 

vernieuwd is. Op de voorzolder is tevens een groot nieuw dakvenster 

aanwezig wat zorgt voor een prettige lichtinval. De goede derde slaapkamer 

is nu groot ca.13.6m2. Deze kamer is uitgevoerd met een dakvenster en 

heeft bergruimte achter de knieschotten. Deze kamer kan verder vergroot 

worden door het plaatsen van een dakkapel. 
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Interieur

Verlichting, te weten:

- Inbouwspots/dimmers keuken   x   

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers      x

- Losse (hang)lampen x  

(Losse) kasten, legplanken, te weten:

- Hang/legkast slaapkamen en zolder x  

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:

- Gordijnrails x

- Gordijnen   x

- Overgordijnen   x 

- Vitrages  x

- Rolgordijnen slaapkamer, zolder en keuken x  

- Lamellen x

- Jaloezieën  x   

- (losse) Horren/rolhorren Vliegenhor  x  

Vloerdecoratie, te weten:

- Vloerbedekking x  

- Parketvloer  x 

- Houten vloer(delen)  x 

- Laminaat  x   

- Plavuizen  x

-Flexfloors slaapkamers x

(Voorzet) openhaard met toebehoren   x

Allesbrander x

Houtkachel x

(Gas)kachels   x

Designradiator(en)    x

Radiatorafwerking x

Overig, te weten:

- Spiegelwanden (badkamer) x 

- Schilderij ophangsysteem   x

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) x

Keuken (inbouw) apparatuur, te weten

-4 pits gasstel x  

-Combi-oven x  

-Afzuigkap x

-Koelkast en vriezer combinatie x

-bordenkast x

-pannencarrousel x

Sanitair/sauna

Toiletaccessoires:
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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 lease-
contract. Zo ja, neemt verkoper de zaak mee 
of moet het betreffende contract worden 
overgenomen? 
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Badkamer en sanitair met de volgende toebehoren

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:

- 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

Tuin

Inrichting

Tuinaanleg/bestrating x  
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Beplanting x  

Kunststof kast voor vuilnisbakken x

Verlichting/installaties

Buitenverlichting x

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder   x

Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging x

Kasten schuur x   

(Broei)kas x

Overig

Overige tuin, te weten:

- (Sier)hek  x

- Vlaggenmast(houder)  x
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Begane grond
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Eerste verdieping



Tweede verdieping
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Bijzonderheden
 • Goed gelegen eengezinswoning in geliefde wijk Achterveld;

 • Je koopt van de eerste eigenaar hierdoor is het onderhoud goed   

  inzichtelijk;

 • Parkeren op eigen terrein;

 • Fijne achtertuin gelegen op het noordwesten;

 • 3 goede slaapkamers met mogelijkheid tot 4;

 • Uitbouw mogelijkheden makkelijk te realiseren door reeds aanwezige  

  heipalen;

 • Leuk gelegen nabij kinderspeelplaatsen en groenvoorziening!



Kadastrale kaart
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“Sfeervolle binnenstad, 
goede eetgelegenheden  
en rijk winkelaanbod.”



Over IJsselstein
In het midden van het land, net onder Utrecht, omarmd door twee 

 rivieren, de Lek en de Hollandse IJssel, ligt de aantrekkelijke woon- en 

werkgemeente IJsselstein. IJsselstein heeft een karakteristiek centrum dat 

sinds de middeleeuwen niet noemenswaardig is veranderd en waarvan de 

historie terug gaat tot 1310. De binnenstad is zeer rustiek en autovrij.  

U kunt hier heerlijk winkelen en er zijn vele horeca gelegenheden te  vinden. 

De  omgeving van IJsselstein kenmerkt zich door een landelijk, rustiek  karakter 

met water, weilanden, akkers en kronkelige wegen. IJsselstein heeft een 

sneltramverbinding met Utrecht CS. Ook de busverbindingen met tal van 

plaatsen in de omgeving zijn uitstekend.

Al met al een prachtige woon- en werkomgeving centraal gelegen in  

Nederland!



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


