
Rijnspoor 25

Houten

€ 494.500,- k.k.



Soort woning Tussenwoning

Bouwjaar 1999

Soort dak Zadeldak

Isolatie Volledig geïsoleerd

Energielabel A

Woonoppervlakte 116 m²

Perceeloppervlakte 129 m²

Inhoud 412 m³

Aantal kamers 5

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 3

Verwarming Stadsverwarming

Warm water Centrale voorziening

Tuin Achtertuin (zuid/west)

Parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Goed afgewerkte sfeervolle eengezinswoning met zonnige tuin op het zuidwesten!

Dichtbij alle voorzieningen w.o. scholen, sportverenigingen, winkelcentrum Castellum en recreatiegebied

“de Rietplas”

Rijnspoor 25Kenmerken

Bouw

Locatie

Voorzieningen

Bijzonderheden

Ligging



Zoek jij een mooi, goed onderhouden en zeer complete eengezinswoning met drie slaapkamers, een nette

moderne badkamer en een royale zolder met de mogelijkheid voor 2 kamers en een bergvliering? Een huis

waarin je niet hoeft te klussen, met een fraai aangelegde tuin met overkapping op het zuidwesten en in een

fijne buurt waar je de kinderen kunt laten spelen voor de deur. Dan is deze woning zeker wat voor jou! 

Deze woning is gelegen in een rustig en gezellig autovrij hofje in de gewilde woonwijk “Het Spoor”, met

voldoende speelvoorzieningen in de straat en in de buurt. De woning is in Engelse stijl gebouwd, heeft een

ruime living met openslaande deur naar de zonnige achtertuin en een ruime lichte keuken aan de voorzijde

met een mooie erker wat uitzicht geeft op het hofje. De woning is goed onderhouden en geheel strak

afgewerkt.

De woning is volledig geïsoleerd en heeft energielabel A. Verwarming en warm water middels

stadsverwarming. De woning heeft een woonoppervlakte van ca.116m², inhoud van ca.412m³ en is gelegen

op een perceel van 129m². 

Zien we jou binnenkort tijdens de bezichtiging?

Een mooi en goed onderhouden

tussenwoning met 3 slaapkamers en de

mogelijkheid tot 5! 
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Begane grond

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

toegang tot de living. De moderne toiletruimte is voorzien van een hangend toilet en een fonteintje. Eenmaal

binnen in de living zal je worden verrast door veel daglichttoetreding en een mooie afwerking. Aan de

voorkant van de woning tref je een fraaie woonkeuken, welke is opgesteld in L-opstelling en is voorzien van

de volgende inbouwapparatuur; 4-pits inductie kookplaat, RVS schouwkap, vaatwasser, heteluchtoven en een

koel-/vriescombinatie. Aan de voorzijde is er tevens een ruime eethoek gecreëerd, waar je heerlijk kunt

dineren. Vanuit de keuken heb je een leuk uitzicht over de buurt en kan je de kinderen in de speeltuin voor

de deur zien spelen. Aan de achterzijde van de woning tref je het zitgedeelte met uitzicht over de leuk

aangelegde achtertuin. Door de ramen en openslaande deur aan de achterzijde i.c.m. de erker ramen aan de

voorzijde en mooie entree deur van de hal naar de woonkamer met glas is er veel daglicht in de woning. De

begane grond is voorzien van een mooie houten eiken vloer die in 2022 is geschuurd en als nieuw is, tevens

zijn de muren en plafond strak afgewerkt. 
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Tuin

De woning beschikt over een voor- en een achtertuin. De zonnige achtertuin is fraai aangelegd met voor en

achter een terras waar je tot in de avonduren van de zon genieten en speels ingedeeld met  diverse plant- en

bloemborders. Door de gunstige ligging van de tuin (zuidwesten) is er altijd wel een plekje in de zon of

schaduw te vinden. Aan de achterzijde van de tuin tref je ook nog een houten overkapping aan waar je

gezellig kunt zitten, er is een ruime houten berging aanwezig en een achterom. 
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''Door de ligging op

het zuidwesten kun

je de hele dag van

de zon genieten!''



Eerste verdieping

Overloop met toegang tot de badkamer en 3 slaapkamers. De slaapkamers zijn respectievelijk ca. 14m², 10m²

en 8m² groot. Alle slaapkamers zijn keurig afgewerkt. De moderne nette badkamer beschikt over een ligbad,

inloopdouche, wastafelmeubel en een toilet. 
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Tweede verdieping

Bereikbaar via een vaste trap, royale zolder met vier Velux dakramen voorzien van Velux verduistering

gordijnen, wasmachine- en drogeraansluiting en de mogelijkheid voor het realiseren van 2 extra kamers.

Tevens is er een bergvliering gerealiseerd bereikbaar via een vlizotrap. 
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Inbouwspots / dimmers x

Opbouwspots / armaturen / lampen /

dimmers
x

Losse (hang)lampen x

Gordijnrails x

Gordijnen x

Overgordijnen x

Vitrages x

Rolgordijnen x

Lamellen x

Jaloezieën x

(Losse) horren / rolhorren x

Vloerbedekking (1 slaapkamer) x

Parketvloer x

Houten vloer(delen) x

Laminaat x

Plavuizen x

Vinyl (1e en 2e verdieping) x

Allesbrander x

Houtkachel x

(Gas)kachels x

Designradiator(en) x

Radiatorafwerking x

Slimme radiatorknoppen (Tado) x

Radiatorknoppen x

Spiegelwanden x

Schilderij ophangsysteem x

Koelvriescombinatie x

Vaatwasser x

Afzuigkap en oven x

Inductiekookplaat x

Keukenblok (met bovenkasten) x

Interieur

Verlichting, te weten:
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Raamdecoratie / zonwering binnen, te weten:

Vloerdecoratie, te weten:
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Keuken

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
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Overige, te weten: 

(Voorzet) openhaard zonder toebehoren x

Toiletruimte x

Toiletborstelhouder x

Doucherekjes badkamer x

Sanitair /sauna 

Badkameraccessoires, te weten: 



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 x

Geiser x

Screens x

Rolluiken x

Zonwering buiten x

Planken voorraadkast + kledingkast

slaapkamer
x

Telefoonaansluiting / internetaansluiting x

Veiligheidsschakelaar wasautomaat x

Tuinaanleg / bestrating x

Beplanting x

Buitenverlichting x

Tijd- of schemerschakelaar /

bewegingsmelder
x

Tuinhuis / buitenberging

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging
x

(Sier)hek x

Vlaggenmast(houder) x

Waterslot wasautomaat x

Zonnepanelen x

Oplaadpunt elektrische auto x

CV x

Boiler x

Zonnepanelen x
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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 tuin, 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? 
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Vliering
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Eerste verdieping

Tweede verdieping
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Bijzonderheden:

Goed afgewerkte sfeervolle eengezinswoning met zonnige tuin op het zuidwesten;

Ruime lichte keuken met fraai uitzicht door erker op het leuk gelegen hofje; 

De achterzijde en voordeur zijn dit jaar nog geschilderd en tevens is de houten vloer dit jaar geschuurd

en in de olie gezet; 

Dichtbij alle voorzieningen w.o. scholen, sportverenigingen, winkelcentrum Castellum en recreatiegebied

“de Rietplas”;

De woning is zowel van binnen als van buiten in een keurige staat van onderhoud;

Autoluwe straten en hofjes waar ook de kleinere kinderen veilig kunnen spelen;

Parkeergelegenheid nabij de woning.
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Uittreksel Kadastrale Kaart

Noot van de verkoper
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''Sfeervol centrum, goede

eetgelegenheden en rijk

winkelaanbod!''

Over Houten

Houten heeft een heerlijke wooncultuur. Alles is in de buurt. Het recreatiegebied “de

Rietplas” ligt om de hoek, evenals meerdere scholen, naschoolse opvang en

sportverenigingen. Voor alle dagelijkse benodigdheden kun je naar de gezellige winkelcentra

Castellum of Het Rond. Met het NS-station Houten Castellum op loopafstand van de

woning staat u binnen ca. 10 minuten op het centraal station in Utrecht, maar ook met de

diverse uitvalswegen bent u gemakkelijk en snel in de grotere steden. Houdt u meer van de

rust, dan bent u hier ook aan het juiste adres: wandel- en fietsmogelijkheden dragen bij aan

het woongenot. Voor kinderen zijn er diverse scholen, sportverenigingen en speelveldjes in

de directe omgeving. Het gezellige pittoreske Oude Dorp met leuke gezellige restaurants is

circa 5 minuten fietsen.
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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


