
Ruime 4-kamer bovenwoning met 

heerlijk dakterras

Dorpsstraat 41 
Nieuwegein

€ 325.000,- k.k.



Bouw

Soort woning Bovenwoning

Bouwjaar 1900

Soort dak Zadeldak

Isolatie Volledig geisoleerd

Locatie

Woonoppervlakte 91 m²

Perceeloppervlakte n.v.t.

Inhoud 275 m3

Aantal kamers 4

Aantal badkamers 1

Verdieping 2

Voorzieningen

Verwarming Cv-combiketel

Warm water Cv-combiketel

Tuin Westen

Parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Bijzonderheden
Veel authentieke details zoals glas-in-lood ramen

Ligging

In het schilderachtige Vreeswijk

Dorpsstraat 41Kenmerken

F

Energielabel



Wonen in het schilderachtige Vreeswijk op een werkelijk adembenemende locatie? Zoek 

je ruimte, een heerlijk zonnig dakterras op het westen en wil jij genieten van elke dag een 

schitterend uitzicht? Dan ben je meer dan welkom aan de Dorpsstraat 41 in Nieuwegein 

(Vreeswijk). Dit prachtige pand bestaande uit een winkel op de begane grond en de 

bovenwoning die wij je hier aanbieden, is gebouwd omstreeks 1900 en zit vol met mooie 

authentieke details. De fraaie gevel met de raampartijen voorzien van glas-in-lood is al 

een bewondering op zich. Naast een zeer ruime woonkamer met keuken en aangrenzend 

dakterras op het westen, geniet deze bovenwoning van 3 prachtige slaapkamers voorzien van 

originele en fraaie dakspanten. Het appartement is verder voorzien van een mooie eikenvloer 

op de woonverdieping en een fraaie schouw met gashaard voor de gezellige winteravonden. 

Deze leuke bovenwoning is verder voorzien van een cv-combiketel (voor verwarming en 

warm water) en heeft energielabel F. 

Het totale woonoppervlakte is ca.91m2. 

Centraal gelegen 4-kamer bovenwoning 
met veel authentieke details



Dorpsstraat 41, Nieuwegein

Benschopperstraat 35  |  3401 DG  |  IJSSELSTEIN UT  |  Telefoon 030 - 68 68 280

Begane grond en woonverdieping

Entree vanaf de straatzijde met meterkast en trapopgang naar woonverdieping. 

De royale living van deze bovenwoning (woonkamer met keuken samen groot 

ca.42m2) geeft aan de voorzijde een prachtig uitzicht over de schilderachtige 

omgeving, het water en de oude sluis. De zithoek die aan de voorzijde is 

gecreëerd heeft een mooie schouw met gashaard. Er is in deze woonkamer 

ook een mogelijkheid een grote eethoek te plaatsen. Aan de achterzijde tref je 

de keukeninstallatie aan en de trapopgang naar de verdieping. Ook is er aan de 

achterzijde een tussen hal aanwezig die toegang geeft tot de badkamer.

Indeling (1/3)
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Indeling (2/3)



Keuken en dakterras

De keuken, in rechte opstelling, is voorzien van een gaskookplaat en afzuigkap. 

Direct vanuit de woonkamer heb je toegang tot het heerlijke dakterras op het 

westen met zonwering aan de achtergevel. Door de beschutte ligging van dit 

dakterras kan je hier al snel genieten van de eerste zonnestralen in het voorjaar. 

Badkamer

De badkamer die bereikbaar is via de tussen hal is ruim van opzet en voorzien 

van een  douchegelegenheid, toilet en wastafel. 
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Verdieping

Via de wenteltrap bereik je de ruime bovenverdieping met totaal 3 slaapkamers! 

Door de geplaatste dakkapellen is er ook extra veel ruimte gecreëerd. 

De slaapkamer aan de voorzijde heeft een prachtige hoge nok waar de 

balkenstructuur volledig in het zicht zijn. Deze slaapkamer is groot ca.18m2. De 

tussen slaapkamer heeft een dakkapel over de volle breedte en is groot ca.9m2. 

De slaapkamer aan de achterzijde is knusser omtrent grootte en opzet en is ca. 

7m2. Tevens tref je hier een vaste kast aan met de combiketel en opstelplaats 

voor de wasmachine. 

De bergvliering is bereikbaar via een luik.  



Indeling (3/3)
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Interieur

Verlichting, te weten:

- Inbouwspots/dimmers x

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers x

- Losse (hang)lampen x

(Losse)kasten, legplanken, te weten:

- Slaapkamer losse kledingkasten (2 stuks) x

- Slaapkamer 1 vaste kledingkast met 3 

roldeuren
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

Overige, te weten:

- Spiegelwanden x

- Gashaard met schouw x

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) x

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- Vaatwasser (onderbouw) x

- Amerikaanse koelkast x

- Combi-magnetron x

- Jura koffiezetapparaat x

Exterieur/Installaties/Veiligheid/Energiebesparing

Schotel/antenne x

Brievenbus x
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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

Parasol x

Telefoonaansluiting/internetaansluiting x

Veiligheidsschakelaar wasautomaat x

Waterslot wasautomaat x

Zonnepanelen x

Oplaadpunt elektrische auto x

Tuin

Inrichting

Tuinaanleg/bestrating x
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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

- Loungeset x
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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 
leasecontract. Zo ja, neemt verkoper de zaak 
mee of moet het betreffende contract worden 
overgenomen? 
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Eerste verdieping Tweede verdieping

Entree Vliering



Bijzonderheden
• Ruime 4-kamer bovenwoning met heerlijk dakterras;

• Prachtige schilderachtige omgeving en een bijzonder mooi uitzicht;

• Veel authentieke details zoals glas-in-lood ramen;

• Maak jij hier jouw woondroom compleet? 

Vereniging van Eigenaren
Deze bovenwoning vormt samen met de ondergelegen winkelruimte een appartementencomplex. 

Er is een collectieve verzekering voor de opstalverzekering aanwezig en de Vereniging is ingeschreven 

in de Kvk. Er is verder geen meer jaren onderhoudsplan aanwezig en/of overige documenten die een 

Vereniging nodig heeft. Door de kleinschaligheid van dit gebouw hebben partijen bij calamiteiten dit 

onderling geregeld.

Noot van de verkoper
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“Centraal wonen in Nederland 
is voor velen een must.”



Over Nieuwegein
Van oudsher is Nieuwegein een echte waterstad en ligt op een kruispunt 

van kanalen en rivieren zoals de Lek, het Merwedekanaal en de Hollandse 

IJssel.  Vroeger bood  Vreeswijk de binnenvaart een thuishaven, tegenwoor-

dig zijn de waterwegen aantrekkelijk voor de pleziervaart. 

Centraal wonen in Nederland is voor velen een must. De gemeente 

Nieuwegein is dan ook vol in ontwikkeling en de grootse verbouwingen in 

het centrum van Nieuwegein zijn inmiddels in een vergevorderd stadium.

Het kloppende winkelhart van Nieuwegein, City Plaza, is al onder handen 

genomen en is uitgebreid met tweemaal zoveel winkels, restaurants en 

terrassen. Hierdoor is een prachtig, modern en levendig winkelcentrum 

gecreëerd. Op loopbare afstand bevindt zich echter ook het prachtige stads-

park Oudegein met grote vijvers, fruitbomen en een kinderboerderij. 

Nieuwegein biedt nog meer mooie natuurgebieden waaronder de 

Nedereindse Plas en beschikt daarnaast over meerdere sportcomplexen en 

ligt dichtbij het grootste outdoor kunstskibaan van Nederland. 

Kortom een goede woonomgeving met veel voorzieningen in het hart van 

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 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


