
3-kamer appartement met leuke 
tuin gelegen op het westen!

Van Herwijnenplantsoen 
288 
Nieuwegein

€ 245.000,- k.k.



Bouw

Soort woning Benedenwoning

Bouwjaar 1968

Soort dak Plat dak

Isolatie Dubbel glas

Locatie

Woonoppervlakte 61 m²

Inhoud 196 m3

Aantal kamers 3

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 1

Voorzieningen

Verwarming Blokverwarming

Warm water Elektrische boiler (huur)

Tuin Achtertuin (west) 

Parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Bijzonderheden

Luxe inbouwkeuken in hoekopstelling met apparatuur.

Ligging

Centrale en goede bereikbaarheid naar de voorzieningen.

Van Herwijnenplantsoen 

288
Kenmerken



Fijn en licht 3-kamer appartement 
op de begane grond met tuin!

Licht 3-kamer appartement op de begane grond met leuke tuin gelegen op het 
westen. Het appartement is modern afgewerkt en klaar om te bewonen. Het 
appartement is voorzien van een complete hoekkeuken met inbouwapparatuur, 
licht betegeld en compleet sanitair. Het appartement is voorzien van een lichte 
fraaie laminaatvloer. Naast de goede afwerking van het appartement is de ligging 
ideaal dichtbij het winkelcentrum City Plaza en het Makado winkelcentrum voor de 
benodigde boodschappen. 

De bereikbaarheid naar Utrecht is binnen handbereik met de sneltram. Parkeren kan 
voor de deur waar voldoende parkeergelegenheid aanwezig is. Verwarming door 
middel van radiatoren met stadsvoorziening. Warm water door middel van boiler 
(huur). Het appartement is geheel voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas. 
Op de begane grond tref je eveneens een goede berging box aan. 

Woonoppervlakte ca. 61m2. Externe bergruimte ca. 4,8 m2. Inhoud ca. 196m3. 
Bouwjaar appartementen complex 1968. Actieve en gezonde Vereniging van 
Eigenaren bijdragen per maand € 160,73 (inclusief € 28,- voorschot stookkosten en 
verzekering). 
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Indeling (1/5)

Entree

Afgesloten centrale entree met brievenbussen en belpaneel en toegang tot de 

bergingen. 
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Indeling (2/5)



Begane grond

Woningentree met toegang tot alle vertrekken. De woonkamer en keuken 

van het  appartement zijn samen ca.28m2 groot en voorzien van een luxe 

hoekkeuken met inbouwapparatuur (geplaatst in 2010). Tevens is de keuken 

uitgerust met veel bergruimte wat de keuken praktisch maakt. De woonkamer 

en keuken zijn voorzien van strak stucwerk en een mooie lichte laminaatvloer. 

Vanuit de woonkamer is er een directe toegang tot de prettige tuin die betegeld 

is en voorzien van elektra. Deze fijne buitenruimte is op het westen gelegen 

waardoor en eventueel na werktijd heerlijk genoten kan worden van de zon. 
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Begane grond

De slaapkamers in dit appartement zijn ca.11.5m2 en 8m2 groot. De 

hoofdslaapkamer geeft toegang tot de geheel vernieuwde badkamer voorzien 

van douchegelegenheid, wastafelmeubel en handdoeken radiator. 

Separaat betegeld toilet treft u in de hal aan die ook vernieuwd is in 2010. 



Indeling (3/5)
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“Een goede bereikbaarheid!”
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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:

- Kledingkast kleine slaapkamer x

- Rekjes aan de muur + plank, kast in nis 

woonkamer
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:

- Schilderij ophangsysteem x

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) x

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- Inventem vaatwasser x

- Whirlpool Combi oven Magnetron roest-

vrijstaal
x

- Whirlpool Koelkast geintegreerde zonder 

vriesvak
x

- Whirlpool Kookplaat solo gas roestvrijstaal x

- Whirlpool Afzuigkap Schouw roestvrijstaal x

- Onder de bovenkasten inbouw spotjes x

Sanitair/sauna

Badkameraccessoires:
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- Wastafel met kast x

Sauna met toebehoren 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

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

- Tuinset tafel met 6 stoelen x

- Zonnescherm x

Boiler c

Zonnepanelen x
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Zijn er zaken die geen eigendom zijn van 
verkoper omdat er sprake is van een leasecon-
tract. Zo ja, neemt verkoper de zaak mee 
of moet het betreffende contract worden 
overgenomen? 
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Begane grond



Berging
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Bijzonderheden

- Fijn en licht 3- kamer appartement op de begane grond met tuin;

- Het appartement is in 2010 aan de binnenzijde gemoderniseerd;

- Luxe inbouwkeuken in hoekopstelling met apparatuur;

- Compleet en licht uitgevoerd sanitaire;

- Het gehele appartement is voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas; 

- Centrale en goede bereikbaarheid naar de voorzieningen!
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“Centraal wonen in Nederland 
is voor velen een must.”





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

Shauny Zwaan

Noëlle Ockhuizen


