
Groot appartement in de mooie 
binnenstad van IJsselstein

Hofstraat 11 
IJsselstein
€ 595.000,- k.k.



Bouw

Soort woning Appartement

Bouwjaar 2007

Soort dak -

Isolatie Volledig geïsoleerd

Locatie

Woonoppervlakte 143 m²

Perceeloppervlakte -

Inhoud 516 m3

Aantal kamers 3

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 1

Voorzieningen

Verwarming cv-combiketel

Warm water cv- combiketel

Tuin Achtertuin, plaats

Parkeergelegenheid Parkeervergunning

Garage Inpandig

Bijzonderheden
Groot appartement met veel woonmeters en nog naar wens deels in te delen.

Ligging

Gelegen in het mooie centrum van IJsselstein tegen het Kronenburgplantsoen.

Hofstraat 11Kenmerken



Royaal appartement met heerlijke 
buitenruimte!
In het mooie centrum van “onze” binnenstad staat een fraai kleinschalig 

appartementencomplex met de naam “Kronenburgerhof ”. Op de begane grond van 

dit mooie appartementencomplex is dit royale appartement met tuin gelegen. Het 

appartement heeft een woonoppervlakte van maar liefst 143m2 groot. De ruime hal, 

woonkamer, keuken en de twee goede slaapkamers hebben een royale afmeting. 

Door enkele kleine wijzigingen door te voeren is het appartement nog beter en 

optimaler te gebruiken! Om hier een goed beeld van te krijgen hebben wij een 

extra impressie plattegrond laten opmaken. De zonnige tuin/buitenruimte is op het 

zuid/westen gelegen. Tevens is er een gemeenschappelijke tuin aanwezig welke aan 

de achterzijde van het complex is gesitueerd. In de onder gelegen parkeergarage 

is er een mogelijkheid voor het huren van een parkeerplaats. Het appartement is 

in een rustige straat van de gezellige binnenstad van IJsselstein gelegen. Wanneer 

u de straat uit loopt bent u direct bij de winkels, restaurants met terrassen en het 

Kloosterplantsoen. Het openbaar vervoer, museum en theater zijn even eens op 

loopafstand gesitueerd. 

Het appartement is volledig geïsoleerd, verwarming en warmwater d.m.v. cv. 

combiketel uit 2007. De actieve vereniging van eigenaren (bijdrage € 103,= per 

maand) verzorgt het buitenonderhoud. De berging is gelegen in de onderbouw en 

bereikbaar per lift. Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Wij vernemen 

het graag! Van harte welkom! 
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Indeling



Begane grond

Zeer ruime entree met hal en toegang tot alle vertrekken van het 

appartement. Deze hal kan verkleind worden door deze extra ruimte bij de 

aangrenzende slaapkamer te betrekken. 

De zeer royale living van de woning is samen met de aangrenzende 

keukenruimte maar liefst ca. 69m2 groot. Een goede zitgelegenheid, royale 

eetgelegenheid en het plaatsen van een complete keukeninstallatie is dan 

ook geen probleem in deze mooie living. De keukenruimte is nu voorzien 

van eenvoudige installatie en geeft toegang tot de privé tuin van de woning 

gelegen op het zuidwesten. 
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“Naar wens deels in 
te delen”

In de living is nu aan de voorzijde het zitgelegenheid gecreëerd die leuk 

uitzicht op de straat geeft. Het Kronenburgplantsoen is direct om de hoek 

gesitueerd.

Naast een goede living heeft dit appartement ook twee mooie slaapkamers 

en een royale inpandige  berging. De slaapkamers zijn groot ca. 19,8m2 en 

11m2. De hoofdslaapkamer is rustig gelegen aan de achterzijde en uitgerust 

met een wastafel. De slaapkamer aan de voorzijde kan eenvoudig vergroot 

worden naar ca. 18m2 (door de hal te verkleinen). Zie hiervoor de optie 

plattegrond in de brochure. 
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Sanitair 

De badkamer en toiletruimte zijn centraal in het appartement aanwezig. 

In de badkamer is een ruime inloopdouche aanwezig evenals een tweede 

toilet en wastafelmeubel. Het geheel is keurig verzorgd. 

Ter extra informatie

Dit appartement heeft een gemengde bestemming. De ruimte is geschikt 

voor bijvoorbeeld een kantoor, praktijkruimte of wonen en werken aan huis. 

Naast een privé tuin is er een gemeenschappelijke tuin aanwezig met een 

gezellig zitje. De eventuele aanpassingen voor de schutting van de privé tuin 

gaat in overleg met de VVE. 

Indeling
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Woning

Interieur

Verlichting, te weten:

- Inbouwspots/dimmers x

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers x

- Losse (hang)lampen x

(Losse) kasten, legplanken, te weten:

- Kasten x

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:

- Gordijnrails x

- Gordijnen x

- Overgordijnen x

- Vitrages x

- Rolgordijnen x

- Lamellen x

- Jaloezieën 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

Overig, te weten:

- Spiegelwanden x

- Schilderij ophangsysteem x

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) x

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- Kookplaat x

- (Gas) fornuis x

- Afzuigkap x

- Magnetron x

- Oven x

- Combi-oven/combimagnetron x

- Koelkast x

- Vriezer x

- Koel-vriescombinatie x

- Vaatwasser x

- Quooker x
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Koffiezetapparaat x

Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren:

- Toilet x

- Toiletrolhouder x

- Toiletborstel(houder) x

- Fontein x

Badkamer met de volgende toebehoren:

- Ligbad x

- Jacuzzi/whirlpool x

- Douche (cabine/scherm) x

- Stoomdouche (cabine) x

- Wastafel x

- Wastafelmeubel x

- Planchet x

- Toiletkast x

- Toilet x

- Toiletrolhouder x

- Toiletborstel(houder) 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:

- CV-installatie x

- Boiler x

- Geiser x

Screens x
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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

Beplanting x

Verlichting/installaties

Buitenverlichting x

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder x

Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging x

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging x

(Broei)kas x

Overig

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 lease-
contract. Zo ja, neemt verkoper de zaak mee 
of moet het betreffende contract worden 
overgenomen? 
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Plattegrond

Kelder



Impressie plattegrond
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Visuals
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Bijzonderheden
• Modern appartementencomplex gebouwd in 2007;

• Gelegen in het mooie centrum van IJsselstein tegen het Kronenburgplantsoen;

•  Groot appartement met veel woonmeters en nog naar wens deels in te delen;

• Privé tuin en gemeenschappelijke tuin;

• Parkeerplaats kan worden gehuurd;

• Fijne woonlocatie met een mogelijkheid tot kantoor aan huis. 



Kadastrale kaart
Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 13 oktober 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

IJsselstein
F
1140

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Hofstraat7
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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 ge-

opend 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

Shauny Zwaan

Noëlle Ockhuizen


