
Twee-onder-één-kapwoning 
met diepe achtertuin. 

Prins Bernhardlaan 14 
IJsselstein
€ 425.000,- k.k.



Bouw

Soort woning 2-onder-1-kapwoning

Bouwjaar 1970

Soort dak Zadeldak

Isolatie Dubbel glas

Locatie

Woonoppervlakte 133m²

Perceeloppervlakte 321m²

Inhoud 441m3

Aantal kamers 5

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 3

Voorzieningen

Verwarming cv- combiketel

Warm water cv- combiketel

Tuin Voortuin, zijtuin en achtertuin (zuidoosten)

Parkeergelegenheid Op eigen terrein 

Berging Garage 

Bijzonderheden
Vrijstaande garage en oprit voor maar liefst 2 a 3 auto’s.

Ligging

Dichtbij scholen, kinderopvang, openbaar vervoer, uitvalswegen en het centrum.

Prins Bernhardlaan 14Kenmerken



Twee-onder-één-kapwoning op mooie 
locatie in een ruim opgezette laan!
In karakteristieke laan van IJsselstein staat deze ruime twee-onder-één-kapwoning 
met vrijstaande garage, oprit (voor 2 auto’s) en zonnige, diepe achtertuin gelegen 
op het zuidoosten. De woning moet aan de binnenzijde gemoderniseerd worden 
en kan daardoor geheel naar eigen inzichten verbouwd worden. De woning kent nu 
een goede woonkamer, gesloten keukenruimte, 3 ruime slaapkamers op de eerste 
verdieping en een vierde slaapkamer met dakkapel op de tweede verdieping.

De ligging van de woning is rustig en toch ook op korte afstand van scholen, 
kinderopvang, openbaar vervoer, uitvalswegen en de historische binnenstad van 
IJsselstein. Een echte ruimte pakker op mooie en rustige locatie! Bouwjaar 1970. 

Verwarming en warm water via cv combiketel (functioneert niet). De begane grond 
is voorzien van dubbele beglazing. Voor de verkoop van deze woning hebben wij 
een bouwtechnische keuring laten uitvoeren die ter inzage verstrekt zal worden. 
Woonoppervlakte ca.133m2. Inhoud woonhuis ca.441m3. Oppervlakte garage ca.25m2. 
Het totaal is gelegen op een perceel van 321m2.  
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Indeling (1/3)



Begane grond

Entree met tochtportaal en meterkast, doorloop naar de hal met toiletruimte 

en trap naar de eerste verdieping. Vanuit de hal is er toegang tot de goede 

doorzonwoonkamer van ca.29.6m2. Deze woonkamer is voorzien van een 

open haard. 

Aan de woonkamer grenst de keukenruime (ca.9m2) met eenvoudig eiken 

inbouwkeuken in hoekopstelling. De keuken zal zeker door de nieuwe 

eigenaren vervangen worden. 

Een diepe achtertuin gelegen op het zuidoosten is direct te bereiken vanuit 

de keukenruimte. Deze heerlijke tuin van “ouderwets” formaat bied velen 

kansen om hier een prachtige aangelegde tuin van te maken. Aan de zijkant in 

het verlengde van de oprit is de garage aanwezig die ruim van formaat is en 

ca.25m2 groot. Deze garage is uitgerust met elektra. 
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Eerste verdieping

Overloop met toegang tot 3 slaapkamers, grote badkamer en trapopgang 

naar de tweede verdieping. De slaapkamer aan de voorzijde van de woning 

is uitgerust een vaste wastafel. Deze kamer is ca.13.6m2 groot. Aan deze 

slaapkamer grenst de royale doch gedateerde badkamer. De badkamer is nu 

voorzien van ligbad, tweede toilet en wastafel. De badkamer is ca.7m2 groot. 

De slaapkamers aan de achterzijde zijn ca.16.1m2 en 8.9m2 groot en geven 

een mooi uitzicht over de tuin. 

Indeling (2/4)
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Tweede verdieping

Overloop met toegang tot bergruimte/stookruimte (opstelplaats cv 

combiketel). Slaapkamer 4 heeft een dakkapel en heeft veel bergruimte. Deze 

royale kamer is ca.17.2m2 groot. 

”Een echte ruimte 
pakker met diepe 

achtertuin.”
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Bijzonderheden
- Op mooie locatie in een ruim opgezette laan;

- Direct nabij alle voorzieningen en het centrum van IJsselstein;

- Een echte ruimte pakker met diepe achtertuin;

- Vrijstaande garage en oprit voor maar liefst 2 a 3 auto’s;

- Projectnotaris van toepassing: Blokhuis en Duinstra te IJsselstein;

- Bouwtechnische keuring is opgemaakt en ter inzage;

- Niet bewoningsclausule, ouderdomsclausule en asbestclausule van toepassing. 



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


