
Utrechtseweg 49

IJsselstein

€ 335.000,- k.k.



Soort woning Tussenwoning

Bouwjaar 1966

Soort dak Zadeldak

Isolatie Dubbel glas

Energielabel C

Woonoppervlakte 75 m2

Perceeloppervlakte 130 m2

Inhoud 304 m3

Aantal kamers 4

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 3

Verwarming CV-combiketel

Warm water CV-combiketel

Tuin Voortuin (Z/W) / Achtertuin (N/O)

Parkeergelegenheid Openbaar parkeren 

De woning is zeer goed onderhouden en in de afgelopen jaren volledig gerenoveerd.

Op een fijne locatie met vrij uitzicht aan de voorzijde leuke instapklare woning !

Utrechtseweg 49Kenmerken

Bouw

Locatie

Voorzieningen

Bijzonderheden

Ligging



De woning is zeer goed onderhouden en in de afgelopen jaren volledig gerenoveerd. Wordt jij de nieuwe

eigenaar van de Utrechtseweg 49 in IJsselstein?

Aan de voorzijde van de woning is de voortuin gelegen op het zuidwesten met leuk uitzicht over de ruime

groenstrook. Verder is deze leuke woning voorzien van een ruime living met moderne open keuken (2017),

strak aangelegde achtertuin gelegen op het noordoosten, 2 slaapkamers, vernieuwde badkamer (2019),

ruime zolder met dakkapel en extra bergruimte. 

Tevens zijn het centrum, uitvalswegen en voorzieningen zoals; scholen, winkels, openbaar vervoer op

loopafstand gelegen. 

De woning heeft energielabel C, dubbele beglazing en verwarming en warm water d.m.v. cv-combiketel

(Remeha 2019). De woning heeft een woonoppervlakte van ca.74,5m2 (exclusief zolderruimte), 

inhoud van ca.304m3 en is gelegen op een perceel van 130m2. 

Namens de verkopers ben je van harte welkom! 

Op een fijne locatie met vrij uitzicht aan de voorzijde

bieden wij deze leuke en instapklare woning aan! 
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Begane grond

Binnenkomst in de entree/hal met garderobe, meterkast, toiletruimte, trapopgang naar de verdieping, trapkast

en toegang tot de living. De moderne toiletruimte is geheel strak afgewerkt en voorzien van hangend closet

(2017). Vanuit de hal heb je toegang tot de gezellige en lichte living met zithoek aan de voorzijde en eethoek

en keuken aan de achterzijde. Door de grote raampartijen geniet de woning van veel daglicht wat zorgt voor

een prettig wooncomfort. De moderne open keuken is geplaatst in 2017 en voorzien van de volgende

inbouwapparatuur: 4 pits gasfornuis, RVS afzuigkap, combi- oven, voldoende bergruimte, koelkast met vriezer

en toegang tot de achtertuin. De gehele begane grond heeft een strakke wandafwerking en een greywash

laminaatvloer. 
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Eerste verdieping

Toegang tot de overloop, slaapkamers, luxe badkamer, wasruimte en trapopgang naar de tweede verdieping.

De verdieping heeft 2 ruime slaapkamers welke ca.12,6m2 en 10,2 groot zijn. Beide slaapkamers hebben een

nette wandafwerking en een houtlook laminaatvloer. De compleet vernieuwde (2019) en luxe badkamer is

een pareltje om te zien en strak afgewerkt met mooie tegels. De badkamer is voorzien van inloopdouche,

wastafelmeubel, 2e hangend toilet, radiator en een raam voor natuurlijke ventilatie. Tevens bevindt zich op

deze verdieping een aparte ruimte voor de wasmachine- en drogeraansluiting die in 2020 is gerealiseerd.
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Tweede verdieping

Voorzolder met opstelplaats van de cv-combiketel en bergruimte. Door de geplaatste dakkapel, welke

vernieuwd dakleer en dubbele beglazing heeft (2019), is de zolder ruim van opzet. Hierdoor is er een

mogelijkheid gekomen tot een 3e slaapkamer die ca.10m2 groot is met voldoende bergruimte. De zolder is

netjes afgewerkt en tevens voorzien van een houtlook laminaatvloer. De tweede verdieping is door zijn

beperkte hoogte niet meegenomen in de gebruiksoppervlakte wonen maar kan perfect als kinderkamer

dienen.  
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Tuin

De strak aangelegde achtertuin is gelegen op het noordoosten en hier kun je genoeg lekkere lounge en

zithoekjes creëren. Achterin de tuin is de stenenberging terug te vinden en een achterom. De tuin heeft nette

grijze tegels en een stuk kunstgras waardoor de tuin makkelijk te onderhouden is. Zie jij jezelf hier al

vertoeven tijdens de warme zomerdagen?
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Inbouwspots / dimmers x

Opbouwspots / armaturen / lampen /

dimmers
x

Losse (hang)lampen x

Losse kasten x

Leegplanken x

Gordijnrails x

Gordijnen x

Overgordijnen x

Vitrages x

Rolgordijnen x

Lamellen x

Jaloezieën x

(Losse) horren / rolhorren x

Vloerbedekking x

Parketvloer x

Houten vloer(delen) x

Laminaat x

Plavuizen x

Allesbrander x

Houtkachel x

(Gas)kachels x

Designradiator(en) x

Radiatorafwerking x

Spiegelwanden x

Schilderij ophangsysteem x

Sleutelkast in hal x

Plafondventilator x

Combi magnetron x

Koelkast / vriezer x

Vaatwasser x

Afzuigkap x

Gasfornuis x

Keukenblok (met bovenkasten x

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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Overige, te weten: 

Keuken

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

(Voorzet) openhaard met toebehoren x

Mixer x

Koffiezetapparaat x

Planken x

Kruidenrekjes x

Keukenaccessoires, te weten:

(Voorzet) openhaard met toebehoren x

Overige, te weten: 



Schotel / antenne x

Brievenbus x

(Voordeur) Bel x

(Veiligheids)sloten en overige

inbraakpreventie
x

Rookmelders x

(Klok)thermostaat x

CV-installatie x

Boiler x

Geiser x

Screens x

Rolluiken x

Zonwering buiten x

Telefoonaansluiting / internetaansluiting x

Veiligheidsschakelaar wasautomaat x

Tuinaanleg / bestrating x

Beplanting x

Buitenverlichting x

Tijd- of schemerschakelaar /

bewegingsmelder
x

Tuinhuis /

buitenberging 
x

(Sier)hek x

Vlaggenmast(houder) x

Wc-rolhouder x

Toiletborstelhouder x

Waterslot wasautomaat x

Zonnepanelen x

Oplaadpunt elektrische auto x

CV x

Boiler x

Zonnepanelen x

Exterieur / Installaties / Veiligheid 

Warmwatervoorziening, te weten:
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Overige, te weten:

Tuin

Tuininrichting, te weten:

Verlichting / installaties, te weten:

Bebouwing, te weten:

Overige, te weten:

Sanitair /sauna 

Toiletaccessoires, te weten: 
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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? 

Badkamer meubel / douche kop x

Wc-rolhouder / borstel x

Badkamer accessoires, te weten: 
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Tweede verdieping
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Eerste verdieping



Uittreksel Kadastrale Kaart
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Bijzonderheden

-   Instapklare woning voor starters;

-   Goed en centraal gelegen t.o.v. de uitvalswegen en het centrum;

-   Vrij uitzicht aan de voorzijde met groenstrook;

-   Strak afgewerkte achtertuin gelegen op het noordoosten;

-   Vrijwel geheel voorzien van kunststof kozijnen!
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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 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


