
Fraaie geschakelde 2-onder-1-
kapwoning met garage!

Rietkraag 52
Lopik

€ 475.000,- k.k.



Bouw

Soort woning Geschakelde 2-onder-1 kapwoning

Bouwjaar 2000

Soort dak Zadeldak

Isolatie Volledig geïsoleerd 

Energielabel B

Locatie

Woonoppervlakte 129 m²

Perceeloppervlakte 203 m2

Inhoud 475 m3

Aantal kamers 5

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 3

Voorzieningen

Verwarming cv-combiketel (Nefit)

Warm water cv-combiketel (Nefit)

Tuin Voortuin en achtertuin (noordwest)

Parkeergelegenheid Op eigen terrein

Garage Aangebouwd steen

Bijzonderheden
Mogelijkheid bestaat voor een extra verdieping op de garage te plaatsen.

Ligging

Dichtbij diverse voorzieningen en op loopafstand van scholen.

Rietkraag 52Kenmerken

B

Energielabel



Fraaie geschakelde 2-onder-1-kap-
woning op een rustige locatie.
Op een rustige en prettige woonlocatie bieden wij deze fraaie geschakelde 
2-onder-1-kapwoning met garage aan! De woning beschikt over een leuke voor- 
en achtertuin, een ruime living en 4 slaapkamers. Op eigen terrein is er ook 
parkeergelegenheid voor de auto’s. De mogelijkheid bestaat om een extra verdieping 
te realiseren op de garage. Kortom: Een perfecte eengezinswoning met veel 
potentie! Op de begane grond is er vloerverwarming aanwezig wat zorgt voor een 
fijn wooncomfort. De woning is in de loop der jaren goed onderhouden en netjes 
afgewerkt. 

De woning is gelegen in de wijk ‘’De Gaarden’’ op een rustige woonlocatie dichtbij 
diverse voorzieningen waaronder de scholen. Aan het einde van de straat is een 
mooi parkje in de natuur aangelegd genaamd ‘’Het Snuffelpark’’, waar er diverse 
speelvoorzieningen zijn voor de kinderen en je heerlijk kunt genieten van de rust en 
de natuur. 

Verwarming en warm water is in deze woning geregeld via een HR combiketel 
(Nefit, 2009). De woning is geheel geïsoleerd en voorzien van dubbelglas. Het 
bouwjaar van de woning 2000. Inhoud ca.475m³. Woonoppervlakte ca.129m² excl. 
garage van ca.18m².

Van harte welkom om deze leuke woning te komen bezichtigen!
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Indeling (1/5)

Entree met overkapping, binnenkomst in de hal met garderobe, meterkast, toi-

letruimte, en trapopgang naar de verdieping. 

Vanuit de hal betreed je de ruime living van maar liefst ca.46m². Het zitgedeelte, 

gelegen aan de voorzijde, is gezellig ingericht en heeft veel lichtinval door de 

raampartijen wat een leuk en vrij uitzicht over de omgeving geeft. 

Op de gehele begane grond (hal, woonkamer en keuken) is een fraaie lichte pla-

vuizen vloer aanwezig met vloerverwarming en zijn alle wanden strak afgewerkt. 
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Indeling (2/5)



Keuken

Aan de achterkant van de woning is het eetgedeelte gecreëerd en tref je de 

keukenruimte aan met uitzicht over de goed aangelegde achtertuin. De moder-

ne inbouwkeuken, geplaatst in hoekopstelling, is voorzien van divers inbouwap-

paratuur waaronder een keramische kookplaat, wasemkap, vaatwasser, oven en 

koel/-vriescombinatie. Tevens zijn er veel kasten aanwezig wat zorgt voor de 

nodige opbergruimte. 

Aan de achterkant van de keuken is er een doorloopruimte naar de ruime 

garage van ca.18m². In deze ruimte is er een vaste kastenwand geplaatst en een 

praktische gootsteen. De garage is geheel betegeld en keurig verzorgd.
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Tuin

De woning beschikt over een leuke voor- en achtertuin. De voortuin is gesitu-

eerd op het zuidoosten en beschikt over een gezellige zitgelegenheid, sierbestra-

ting en diverse vaste beplanting. Tevens is er aan de voorkant gelegenheid om 

de auto’s op eigen terrein te parkeren. De achtertuin is gelegen op het noord-

westen en heeft een mooie overkapping met zitgelegenheid. In deze fijne tuin is 

er altijd een schaduw of zonplekje te vinden 



Indeling (3/5)
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Eerste verdieping

Overloop met toegang tot 3 slaapkamers en een ruime badkamer. De hoofd-

slaapkamer is aan de achterkant van de woning gesitueerd en heeft een opper-

vlakte van ca.14,9m² en beschikt over een groot dakkapel en een vaste kasten-

wand. 

De ruime badkamer is voorzien van een dubbele wastafel met meubel, toilet, 

ligbad en douchecabine. De badkamer is in zijn geheel betegeld en modern 

afgewerkt. 

Goed onderhouden eengezins-
woning met 4 slaapkamers;
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De 2 slaapkamers aan de voorzijde van de woning zijn groot ca.9,6m² en 

11,2m². Beide slaapkamers hebben een gedeelde dakkapel uitgerust met 

screens. De wanden zijn mooi glad gestuukt. Tevens beschikt de slaapkamer van 

9,6m m² ook over een vaste kastenwand. 

Goed onderhouden eengezins-
woning met 4 slaapkamers;
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Indeling (5/5)

Tweede verdieping

Overloop met opstelplaats voor de HR combiketel (Nefit, 2009) en wasmachi-

ne aansluiting. Op de tweede verdieping is een ruime 4e slaapkamer aanwezig. 

Deze slaapkamer is groot ca.18,6m² en voorzien van een dakraam. Tevens zijn er 

knieschotten aanwezig wat zorgt voor veel opbergruimte. 
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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:

Schuifkasten, slaapkemer, aanbouw en garage 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

- Ombouw vloerverwaring unit onder de 

trap
x

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) x

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- Vaatwasser x

- Oven x

- Koelvriescombinatie x

- Keramische kookplaat x
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Sanitair/sauna

Toiletaccessoires:

- Clocetrolhouder x

Badkameraccessoires:

- Clocetrolhouder x

- Toiletborstel x

- Rekje boven toilet 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/muurplanken in 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 leasecon-
tract. Zo ja, neemt verkoper de zaak mee 
of moet het betreffende contract worden 
overgenomen? 
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Begane grond



Eerste verdieping Tweede verdieping
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Bijzonderheden

- Fraaie geschakelde 2-onder-1-kapwoning op een rustige locatie;

- Goed onderhouden eengezinswoning met 4 slaapkamers;

- Mogelijkheid bestaat voor een extra verdieping op de garage te plaatsen;

- Garage en parkeergelegenheid op eigen terrein;

- Dichtbij diverse voorzieningen en op loopafstand van scholen; 

- Wandelen in de natuur kan op korte afstand in het park.



Uittreksel Kadastrale Kaart
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“Veelzijdig landschap en  
alle voorzieningen in de buurt”



Over Lopik

Lopik dankt haar schoonheid aan haar veelzijdige landschap, natuurlijk 

ogende uiterwaarden en het open polderlandschap. 

In het mooie Lopik zijn alle voorzieningen goed geregeld; zo treft u in de 

dorpskern een uitgebreid winkelcentrum aan en is het openbaar vervoer 

naar de grotere steden zoals Utrecht en Rotterdam uitstekend geregeld 

met een (snel)busverbinding. Het echte recreëren kent men in Lopik erg 

goed! De gemeente Lopik heeft talloze recreatiemogelijkheden en er zijn 

uitstekende fiets- en wandeltochten mogelijk.  Verder noemen wij u een 

paar kenmerken wat Lopik tot ‘Lopik’ maakt; campings in boomgaarden, 

boerderijen met eigengemaakte geiten- en Goudse kaas, antiekmarkten, 

viswater, schaatstoertochten en kleiduivenschieten. Tevens is er via het 

recreatieterrein Salmsteke een overvaart mogelijk naar Ameide!

Wonen met een dorpsgevoel, wonen dichtbij de grote steden, wonen in 

natuurgebied; dat is wonen in Lopik!



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


