
Handelskade 22

Vreeswijk (Nieuwegein)

€ 495.000,- k.k.



Verwarming CV-combiketel en open haard

Warm water CV-combiketel

Tuin Voor- zij- en achtertuin (Z)

Parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren 

Wonen en werken aan huis perfect mogelijk

Mooie ligging met veel groen, dichtbij het buitengebied van IJsselstein

Bouw

Locatie

Voorzieningen

Bijzonderheden

Ligging

Soort woning Bovenwoning

Bouwjaar 1920

Soort dak Samengesteld dak

Isolatie
Dubbele beglazing met uitzondering van de

balkondeuren en het raam boven de voordeur

Energielabel F

Woonoppervlakte 136 m2

Inhoud 465 m3

Aantal kamers 5

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 2

Verwarming CV-combiketel

Warm water CV-combiketel

Tuin Balkon (W)

Parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Compleet en vernieuwde luxe bovenwoning met karakter

Handelskade 22 

Vreeswijk (Nieuwegein)
Kenmerken

Bouw

Locatie

Voorzieningen

Bijzonderheden

Ligging

Op loopafstand van het pittoreske dorpje Vreeswijk



Altijd al willen wonen in een luxe bovenwoning met karakter, terras op het westen, schitterend uitzicht op

het vaarwater en op loopafstand van het schilderachtige Vreeswijk? Dit karakteristieke pand is met behoud

van oude details in een nieuw jasje gestoken en is werkelijk een plaatje om te zien! De huidige bewoners

hebben deze bovenwoning verbouwd en ingericht met oog voor detail. Vrijwel niks is ongewijzigd gebleven

sinds zij aan de verbouwing begonnen zijn in 2019. Deze ruime bovenwoning is gebouwd in 1920 waarvan

veel authentieke details nog duidelijk zichtbaar zijn. Denk hierbij aan de mooie ornamenten, woon- en

eetkamer en suite, houten spanten en een hoog plafond. De afgelopen jaren is het pand verbouwd en

voorzien van alle gemakken. Zo is recent de eiken houten vloer op de woonverdieping volledig geschuurd en

opnieuw geolied, is de luxe keuken geplaatst met kookeiland en alle wanden zijn mooi glad gestuukt. 

Vanuit de eetkamer heb je via de openslaande deuren toegang tot het balkon welke gelegen is op het

westen. Op de verdieping tref je in totaal 3 ruime slaapkamers en een nieuwe moderne badkamer aan. 

Luxe en royaal wonen met prachtig uitzicht? Dat is nu mogelijk!  

Verwarming en warm water d.m.v. cv. combiketel (Remeha, 2019). Deze bovenwoning is voorzien van

dubbele beglazing met uitzondering van de balkondeuren en het raam boven de voordeur. Deze zijn

voorzien van voorzetramen. 

Het woonoppervlakte is ca.136m2 en het totaal heeft een inhoud van ca. 465m3. 

Compleet en vernieuwde luxe bovenwoning

met karakter
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Begane grond en woonverdieping

Entree/binnenkomst in de statige hal met trapopgang naar de woonverdieping. Op de woonverdieping tref je

de hal met garderobe, toilet en toegang tot de werkkamer aan de voorzijde en de living. Door het raam in de

zijgevel is er veel daglicht toetreding in de hal. Het toilet is recent verbouwd en voorzien van een hangend

toilet met fonteintje. Het geheel is betegeld en voorzien van een raam. Aan de voorzijde tref je een

werkkamer inclusief inbouwkast aan met prachtig uitzicht over het vaarwater. Middels de stalen deur betreed

je de fraaie living van de woning. 
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Living en keuken

Binnen zal je worden verrast door de luxe uitstraling i.c.m. het karakter van het pand. Het hoge plafond met

mooie ornamenten, de schuifdeuren welke toegang geven tot de eetkamer en schouw zijn slechts enkele

details. Aan de voorzijde van de living is de zitkamer geplaatst waar je werkelijk een schitterend uitzicht hebt

over het vaarwater met zijn schippers. De eetkamer en keuken aan de achterzijde is gescheiden van de

zitkamer d.m.v. de schuifdeuren. 

De keuken heeft een kookeiland die is voorzien van een Bora inductiekookplaat met kookveld-afzuiging.

Verder is de keuken uitgerust met de volgende inbouwapparatuur; vaatwasser, combi stoomoven en koelkast.

Diverse lades en kasten zorgen voor de nodige opbergruimte. In het plafond zijn extra spotjes geplaatst.

Vanuit de keuken heb je een leuk uitzicht op het ruime balkon.
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Balkon

Middels openslaande deuren betreed je het ruime balkon gelegen op het westen. Door de gunstige zonligging

kan je hier lang genieten van de zomeravonden en is er voldoende ruimte voor een goede eetgelegenheid. 
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Slaapverdieping

Ruime hal met toegang tot 3 slaapkamers, badkamer en wasruimte. Op deze verdieping is een mooie lichte

Quickstep vloer aangebracht en zijn alle wanden strak gestuukt. Tevens tref je hier een extra lichtkoepel aan

wat zorgt voor veel licht inval. De slaapkamers zijn groot ca. 15.7m2, 14.7m2 en 12m2. De slaapkamer aan de

achterzijde is voorzien van een airco. Aan de voorzijde tref je 2 slaapkamers die beide zijn voorzien van een

dakkapel. De wasruimte is ca. 4.3m2 groot die naast de apparatuur ook de opstelplaats voor de 

cv. combiketel (Remeha, 2019) herbergt. 

De compleet vernieuwde badkamer is ca. 6.3m2 groot en voorzien van een douchecabine, hangend toilet,

wastafelmeubel met dubbele wasbak, design radiator en een dakraam. Het geheel is modern ingericht,

voorzien van grijze tegels en inbouwspots in het plafond. Tevens zie je hier ook de houten spanten

terugkomen wat een sfeervol element is van deze luxe badkamer.  
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Handelskade 22, Nieuwegein

Inbouwspots / dimmers x

Opbouwspots / armaturen / lampen /

dimmers
x

Losse (hang)lampen x

Alle losse kasten gaan mee x

Alle planken aan de wanden x

Gordijnrails x

Gordijnen x

Overgordijnen x

Vitrages x

Rolgordijnen x

Lamellen x

Jaloezieën x

(Losse) horren / rolhorren x

Vloerbedekking en parketvloer x

Loper op de trappen x

Houten vloer(delen) x

Laminaat x

Plavuizen x

Bank + hocker (3 jaar oud, nieuw waarde

€2.000,-) / tv meubel (3 jaar oud, nieuw

waarde €523,-)

x

Houtkachel x

(Gas)kachels x

Designradiator(en) x

Radiatorafwerking x

Spiegelwanden x

Schilderij ophangsysteem x

Vaatwasser AEG x

Combi stoomoven AEG x

Inductieplaat Bora x

Inbouwkoelkast Siemens x

Koelkast, combimagnetron en

koffiezetapparaat balkon
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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Keuken

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

Toiletborstel en rolhouder toilet x

Toiletrolhouder badkamer x

Toiletborstel badkamer x

Sanitair /sauna 

Toiletaccessoires, te weten: 

Overige, te weten: 

Eetkamer tafel + 5 eetkamerstoelen + 1

bank (3 jaar oud, nieuw waarde €4.700,-)
x
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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

CV-installatie x

Boiler en g x

Stofzuigersysteem moet gerepareerd

worden
x

Screens x

Voorzetramen x

Zonwering / rolgordijnen balkon 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

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:

Bl
ijf
t a

ch
te

r
G
aa

t m
ee

Te
r 
ov

er
na

m
e

N
.v.

t.

Ja N
ee

G
aa

t m
ee

O
ve

rn
em

en

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? 

Waterslot wasautomaat x

Zonnepanelen x

Oplaadpunt elektrische auto x
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Entree Woonverdieping
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Slaapverdieping
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Bijzonderheden

Compleet en vernieuwde luxe bovenwoning met karakter;

Vrij uitzicht op het vaarwater;

Balkon c.q. terras gelegen op het westen; 

Luxe keuken met kookeiland; 

Kamer en suite met hoog plafond en mooie plafondornamenten; 

In totaal 3 slaapkamers en een werkkamer;

Dichtbij het openbaar vervoer (tram en bushalte richting Utrecht centrum) en winkelcentrum

Hoogzandveld;

Op loopafstand van het pittoreske dorpje Vreeswijk! 

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, tegenwoordig 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 loopafstand bevindt zich echter ook

het prachtige stadspark 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!
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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


