
Zeer goed onderhouden en 
ruime splitlevel woning !

Kruidenierweg 11 
IJsselstein
€ 345.000,- k.k.



Bouw

Soort woning Tussenwoning

Bouwjaar 1989

Soort dak Plat dak

Isolatie Grotendeels geïsoleerd 

Locatie

Woonoppervlakte 129m²

Perceeloppervlakte 62m²

Inhoud 567m3

Aantal kamers 4

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 3

Voorzieningen

Verwarming cv- combiketel

Warm water cv- combiketel

Tuin Dakterras (zuidwesten)

Parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Berging Garage en kelder

Bijzonderheden
Complete keukeninstallatie met inbouwapparatuur.

Ligging

In de wijk Achterveld met winkels, sneltram en sportfaciliteiten in de directe omgeving. 

Kruidenierweg 11 Kenmerken



Ruime woning met speelse indeling!
Zeer goed onderhouden en ruime splitlevel woning met inpandige garage, kelder 
en een zonnig dakterras op het zuidwesten! Deze speelse woning met niveau 
verschillen biedt een gezellige ruime woonkamer met strakke wandafwerking, lichte 
laminaatvloer met vloerverwarming, openslaande deuren met een Frans balkon, 
woonkeuken met een luxe inbouwkeuken, ruime slaapkamers en compleet nieuw en 
luxe uitgevoerd sanitaire! 

Het ruime dakterras gelegen op het zuidwesten geeft veel mogelijkheden om van de 
zon te genieten tot in de latere uurtjes en grenst aan een terras kamer. 

De woning is in een groene en prettige woonomgeving gelegen in de vriendelijke 
wijk “Achterveld” met in de directe omgeving winkels, sneltram en sportfaciliteiten. 

De woning is zeer goed onderhouden en goed afgewerkt. In 2019 is het gehele 
schilderwerk aan de buitenzijde uitgevoerd en in 2020 is de dakbedekking van het 
dakterras vervangen. Verder is de woning voorzien van; dakisolatie, muurisolatie, 
vloerisolatie en dubbel glas. Verwarming en warmwater via cv. combiketel (Atag 
2016). Bouwjaar 1989. Inhoud ca.567m3. Perceeloppervlakte 62m2. Woonoppervlakte 
ca.129m2 (exclusief inpandige garage en kelder). 
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Indeling (1/4)



Begane grond

Entree/hal met meterkast en toegang tot de ruime inpandige garage van 

ca.18m2. De garage is voorzien van nieuw geplaatste garagedeur, elektra 

en wateraansluiting. Deze nieuwe garagedeur is elektrisch uitgevoerd en 

geïsoleerd. Tevens is er in 2003 een kelderruimte gecreëerd van ca.25m2, 

heeft een beperkte stahoogte, doch ideaal als bergruimte. 

Niveau 1

Aan het einde van de hal een trap met een 5-tal treden, die toegang geeft 

tot de sfeervolle woonkamer. Deze woonkamer met vide is ca.28m2 groot. 

De woonkamer is voorzien van mooie laminaatvloer met vloerverwarming, 

openslaande deuren naar het Frans balkon en is geheel strak afgewerkt. 

Bij de zithoek is een aansluiting voor een sfeerhaard aanwezig (de huidige 

palletkachel gaat mee). 
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Niveau 2

Vanuit de woonkamer toegang tot de ruime woon/eetkeuken (ca.23m2). De 

woonkeuken is voorzien van een complete keukeninstallatie die voorzien 

is van vaatwasmachine, koeler, vriezer, afzuigkap, luxe oven en keramische 

kookplaat.Vanuit de keukenruimte, die ook een goede eetgelegenheid 

mogelijk maakt, is er toegang tot een ruime provisiekast, vernieuwde toilet 

ruimte en trapopgang in afgesloten hal naar de verdieping. Het toilet is luxe 

betegeld, voorzien van hangend closet en fonteintje. Het gebruik van mooie 

materialen is goed zichtbaar!

Indeling (2/4)
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Niveau 3

Overloop met toegang tot een slaapkamer van ca.13m2 en ruim vernieuwde 

badkamer! Deze luxe badkamer is voorzien van inloopdouche met afvoerdrain, 

tweede hangend toilet en mooi badmeubel. Ook in de deze ruimte is gekozen 

voor een hoogwaardige en zeer goede afwerking.  

Niveau 4 

Hier bevindt zich een ruime slaapkamer (voorheen 2 kamers) van ca.19m2 

met inbouwkastenwand, ruime berg-/stookruimte met wasmachine- en 

drogeraansluiting en opstelplaats voor de cv. combiketel (Atag 2016). De 

mechanische ventilatie box is vernieuwd in 2017.   

”3 voorheen 4 ruime 
slaapkamers; ”
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Indeling (4/4)

Niveau 5 

Slaap/terraskamer van ca.10m2 met een grote schuifpui naar het zonnige 

dakterras van ca.14m2. Deze leuke en lichte kamer is tevens voorzien van een 

wastafelaansluiting met warm en koud water. De bestaande wasbak gaat mee. 

Het dakterras is op het zuidwesten gelegen en heeft de ideale ligging om tot 

in de late uurtjes van de zon te genieten. De geplaatste zonwering kan het 

gehele dakterras overkappen. 
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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:

- Alle kasten en planken in de kelder en 

garage
x

- Planken in washok 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

- Pvc 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

- Pelletkachel x

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) x

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- Koelkast x

- Oven x

- Warmhoudlade x

- Kookplaat x

- Afzuigkap x
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Keukenaccesoires, te weten: 

- Pannenrek, messenrek en accessoiresrek 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

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
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Tuin

Inrichting

Tuinaanleg/bestrating x

Beplanting x

Verlichting/installaties

Buitenverlichting x

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder x

Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging x

Kasten/werkbank in berging x

(Broei)kas x

Overig

Overige tuin, te weten:

- (sier)hek x

- Vlaggenmast(houder) x

CV x

Boiler x

Zonnepanelen x

        

Ja Nee Gaat
 m

ee

Over
ne

men

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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Begane grond Eerste verdieping



Tweede verdieping Derde verdiepingEerste verdieping
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Bijzonderheden
- Ruime woning met speelse indeling; 

- Inpandige garage en extra bergkelder; 

- Complete keukeninstallatie met inbouwapparatuur; 

- Heerlijke woonkamer met aangrenzende woonkeuken; 

- 3 voorheen 4 ruime slaapkamers; 

- luxe en volledig vernieuwde toilet en badkamer ruimte (2015);

- Zonnig dakterras gelegen op het zuidwesten met zonwering; 

- Mooi en strak object, goed onderhouden en met liefde bewoond. 



Uittreksel 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 horecagelegenheden 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


