
Praagsingel 3

IJsselstein

€ 400.000,- k.k.



Soort woning Tussenwoning

Bouwjaar 2000

Soort dak Plat dak

Isolatie Dak-, muur-, vloerisolatie en dubbel glas

Energielabel A+

Woonoppervlakte 130 m2

Perceeloppervlakte 64 m2

Inhoud 463 m3

Aantal kamers 5

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 3

Verwarming CV-combiketel

Warm water
CV-combiketel, warmtepomp en gedeeltelijk

vloerverwarming 

Tuin Zonneterras en dakterras (Z/W)

Parkeergelegenheid Carport en openbaar parkeren 

 6 zonnepanelen op het dak en een nieuwe warmtepomp (2021)

Gelegen in de wijk Zenderpark met voorzieningen en het openbaar vervoer op loopafstand!

Praagsingel 3Kenmerken
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Locatie

Voorzieningen

Bijzonderheden

Ligging

+



De auto overdekt parkeren in je eigen carport, een ruime eengezinswoning dichtbij diverse voorzieningen 

en buitenruimtes gelegen op het zuidwesten? We noemen hier slechts enkele kenmerken van deze leuke

kadewoning!

De woning kenmerkt zich verder door de royale living met open keuken met vloerverwarming, 3 fijne

slaapkamers op de verdieping, en een werk-/slaapkamer op de begane grond. Tevens tref je een interne

bergruimte op de begane grond aan. Zowel het dakterras op de tweede verdieping als het zonneterras op

de begane grond zijn gelegen op het zuidwesten. Op deze terrassen kan je heerlijk genieten in alle privacy

van de mooie zomeravonden. De woning is optimaal geïsoleerd (energielabel A+), voorzien van

zonnepanelen en een warmte pomp wat ideaal is voor energielasten. 

Daarnaast is de woning gelegen in een kindvriendelijke wijk, met diverse voorzieningen op loopafstand 

(o.a.; scholen, kinderdagverblijf, supermarkt). Tevens is het openbaar vervoer op loopafstand en zijn diverse

uitvalswegen eenvoudig bereikbaar. 

Verwarming en warm water middels cv. combiketel en warmte pomp. De woning heeft een

woonoppervlakte van ca.130m2 (exclusief inpandige berging van ca.7m2). Inhoud ca. 463m3. Het geheel is

gelegen op een perceel van 64m2. 

Namens de verkopers nodigen wij je graag uit om deze ruime kadewoning te bezichtigen!

Ruime kadewoning met carport, gelegen dichtbij

diverse voorzieningen 
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Begane grond

Binnenkomst via overdekte carport naar de entree/hal met meterkast, toiletruimte (hangend toilet en

fonteintje) en trapopgang naar de eerste verdieping. De carport is voor één auto en voorzien van afsluitbaar

hekwerk. Vanuit de entree bereik je ook de inpandige berging van ca.7.2m2. Deze berging is ook vanuit de

carport te bereiken. 

Aan de achterzijde tref je een werk-/slaapkamer aan van ca. 10.5m2. Vanuit hier heb je toegang tot het

zonneterras. Het zonneterras is gelegen op het zuidwesten wat zorgt voor heerlijke zitmomenten en het

zonnescherm geeft fijne schaduw mogelijkheden. Het terras, voorzien van een houtenvlonder, heeft een mooi

uitzicht op het water en de groenrijke omgeving!

Praagsingel 3, IJsselstein

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



info@vanoordmakelaardij.nl  |  www.vanoordmakelaardij.nl



Eerste verdieping

Overloop en toegang tot de royale living van maar liefst ca.52m2. Aan de achterzijde tref je het zitgedeelte

aan met een fraai uitzicht over de wijk en het water. Aan de achtergevel zijn 3 schuifpuien aanwezig waardoor

er aan daglicht geen gebrek is! Deze schuifpuien zijn voorzien van elektrisch bedienbare screens. Aan de

voorzijde tref je een ruime open keuken met een eethoek aan. Ook aan de voorzijde zijn diverse raampartijen

wat zorgt voor veel daglicht. De keuken is geplaatst in hoekopstelling en is voorzien van de volgende

inbouwapparatuur; 5 pits gasfornuis met wok brander, RVS schouwkap, heteluchtoven, vaatwasser, grote

koelkast en magnetron. Tevens zijn er diverse kasten wat zorgt voor de nodige opbergruimte. De gehele

woonverdieping is voorzien van vloerverwarming. 
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Tweede verdieping

Overloop en toegang tot 3 fijne slaapkamers, badkamer, wasruimte en dakterras. De slaapkamers zijn groot

respectievelijk ca. 13.2m2, 9.7m2 en 6.8m2. Vanuit de slaapkamer aan de achterzijde heb je tevens toegang

tot het zonnige dakterras. Het dakterras is gelegen op het zuidwesten waardoor je hier in alle privacy kan

genieten van de avondzon met een leuk uitzicht over de omgeving. De moderne badkamer is groot ca. 4.5m2

en is voorzien van een tweede hangend toilet, dubbele wastafel en een douche. Op deze verdieping tref je

een aparte wasruimte met de cv. combiketel (Vaillant, 2009) en een hybride warmtepomp  uit 2021. 
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Inbouwspots / dimmers x

Opbouwspots / armaturen / lampen /

dimmers
x

Losse (hang)lampen x

HUE systeem x

Buitenverlichting x

Planken berging x

Linnenkast x

Gordijnrails x

Gordijnen x

Overgordijnen

woonkamer/slaapkamers/voordeur
x

Vitrages woonkamer/slaapkamers x

Rolgordijnen begane grond x

Lamellen x

Jaloezieën  x

(Losse) horren / rolhorren

Vloerbedekking x

Parketvloer x

Houten vloer(delen) x

Laminaat x

Plavuizen en PVC vloer x

(Voorzet) openhaar met toebehoren x

Allesbrander x

(Gas)kachels x

Designradiator(en) x

Radiatorafwerking x

Spiegelwanden x

Schilderij ophangsysteem x

Elektrische sierhaard x

Kookplaat x

5 pits gasstel x

Afzuigkap x

Magnetron x

Keukenblok (met bovenkasten) x
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Interieur

Verlichting, te weten:
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(Losse) kasten, legplanken, te weten: 

Raamdecoratie / zonwering binnen, te weten:

Vloerdecoratie, te weten:
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Keuken

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

Hete luchtoven x

Combi-oven/combimagnetron x

Koelkast x

Vriezer x

Koel-vriescombinatie x

Vaatwasser x

Quooker x

Koffiezetapparaat x

Overige, te weten: 
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Tuinaanleg / bestrating x

Beplanting (potten) x

Buitenverlichting x

Tijd- of

schemerschakelaar/bewegingsmelder
x

Wandcontactdozen (buiten) x

Tuinhuis/buitenberging en broeikas x

Kasten/werkbank in berging x

Vuurtafel + gasfles x

Vlaggenmast(houder) + vlaggen x

Haspel in berging (tuinslang) x

BBQ en stoelen bij eetbar x

Toilet, toiletrolhouder en

fontein
x

Toiletborstel(houder) x

Zeepdispensers en spiegelkastje x

Wastafel + kasten x

Toiletborstel + toiletrol

(houders) 
x

Prullenbakje x

Stoomdouche (cabine) x

Screens x

Rolluiken x

Zonwering buiten x

Radiator folie x

Telefoonaansluiting/internetaansluiting x

Waterslot wasautomaat / waterslagdemper x

Oplaadpunt elektrische auto x

Bl
ijf
t a

ch
te

r
G
aa

t m
ee

Te
r 
ov

er
na

m
e

N
.v.

t.

Tuin

Tuininrichting, te weten:

Sanitair /sauna 

Toillet met de volgende toebehoren:
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Badkamer met de volgende toebehoren:

Schotel / antenne x

Brievenbus x

Kluis x

(Voordeur)bel ring-systeem x

Alarminstallatie x

(Veiligheids)sloten en overige

inbraakpreventie
x

Rookmelders Toon-systeem (co2 melder) x

(Klok)thermostaat Toon x

Airconditioning x

CV-installatie x

Boiler/ geiser x

Hybride warmtepomp x

Zonnepanelen x

Exterieur / Installaties / Veiligheid 

Warmwatervoorziening, te weten:

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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Noot van de verkoper
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Tweede verdieping
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Uittreksel Kadastrale Kaart
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Bijzonderheden

- Ruime eengezinswoning met overdekte carport; 

- De woning beschikt over een ruime living met vloerverwarming; 

- Een zonneterras op de begane grond en een dakterras op de verdieping(zuidwesten); 

- 4 fijne slaapkamers; 

- 6 zonnepanelen op het dak en een nieuwe warmtepomp (2021); 

- Energielabel A+ en volledig geïsoleerd;

- Gelegen in de wijk Zenderpark met voorzieningen en het openbaar vervoer op loopafstand. 

info@vanoordmakelaardij.nl  |  www.vanoordmakelaardij.nl



Praagsingel 3, IJsselstein

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

''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 prachtig woon- en werkomgeving centraal gelegen in Nederland!
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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.vanoordmakelaardij.nl

Van Oord Makelaardij

Benschopperstraat 35

3401 DG IJSSELSTEIN UT

Direct contact

Telefoon: 030 - 68 68 280

info@vanoordmakelaardij.nl

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

David van Oord

Johan Leenheer 

Shauny Zwaan 

Noëlle Ockhuizen

Bas Dinkelaar


