
Achtersloot 112

IJsselstein

€ 950.000,- k.k.



Soort woning Halfvrijstaande woning

Bouwjaar 1992

Soort dak Samengesteld dak (riet)

Isolatie Volledig geïsoleerd

Energielabel B

Woonoppervlakte 183 m²

Perceeloppervlakte 415 m²

Inhoud 656 m³

Aantal kamers 5

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 3

Verwarming CV-combiketel 

Warm water CV-combiketel

Tuin Voor- en achtertuin (noordoost)

Parkeergelegenheid Parkeren op eigen terrein

De mogelijkheid bestaat om 2 extra slaapkamers te realiseren!

Gelegen aan de welbekende Achtersloot, dichtbij diverse voorzieningen!

Achtersloot 112Kenmerken

Bouw

Locatie

Voorzieningen

Bijzonderheden

Ligging



Riant en luxe wonen in een half-vrijstaande woning met eigen oprit op een unieke locatie. 

Welkom aan de Achtersloot 112 in IJsselstein.

Dit charmante rietgedekte woonhuis kenmerkt zich door de fraaie uitstraling, moderne inrichting, strakke

afwerking, mooie tuin en ligt op een zeer geliefde locatie. Eenmaal binnen word je verrast door de riante,

doch sfeervolle living met open haard, fraaie eiken vloer en strakke wandafwerking. Aan de achterzijde tref je

een luxe keuken aan, welke is voorzien van alle gemakken. De voormalige garage is omgebouwd tot kantoor

waardoor werken aan huis ook tot de mogelijkheden behoort. Op de verdiepingen zijn 3 ruime slaapkamers

aanwezig, een walk-in closet en een luxe badkamer. De mogelijkheid bestaat om 2 extra slaapkamers te

creëren. Thuis komen via gezamenlijke oprit, met de mogelijkheid om meerdere auto’s op eigen terrein te

parkeren is hier heel normaal. Een prachtig aangelegde voor- en achtertuin maken het woongenot compleet! 

De ligging van deze woning is ideaal, de woning is zeer rustig gelegen aan het autoluwe, groene deel van de

Achtersloot., De historische binnenstad met het gezellige centrum is op steenworp afstand. Voorzieningen

zoals o.a.; winkelcentrum Achterveld, tramhalte, scholen, kinderdagverblijf en een park met

speelvoorzieningen voor de kinderen zijn op loopafstand gelegen. Ook zijn diverse uitvalswegen eenvoudig

bereikbaar.

De woning is voorzien van volledige isolatie en dubbel glas. Verwarming en warm water d.m.v. cv combiketel

(Nefit, 2020). Energielabel B. Het bouwjaar van de woning is 1992. Woonoppervlakte ca.183 m2. Inhoud

ca.656 m3. Gelegen op een riant perceel van 415 m2. Namens de verkopers van harte welkom om deze

charmante en mooie woning te komen bezichtigen!

Luxe halfvrijstaande woning welke van alle

gemakken voorzien is!
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Begane grond

Vanaf de voorzijde heb je toegang via een aparte entree tot de kantoorruimte (voorheen garage) en er is een

entree naar de woning. Bij binnenkomst in de woning is de hal met meterkast, garderobekast, bergkast,

trapopgang naar de verdieping, toiletruimte en toegang tot de living. Eenmaal binnen in de living zal je worden

verrast door de ruimte en afwerking. De royale en lichte woonkamer is ca. 50.4 m2 groot en is voorzien van

een erker aan de voorzijde, een fraaie eiken vloer en een sfeervolle open haard. Tevens zijn alle muren mooi

strak gestuukt. Aan de voorzijde tref je een loungehoek waarbij je een mooi uitzicht hebt over de voortuin

van de woning. Vanuit woonkamer is er direct toegang naar de mooie voortuin. Aan de achterzijde tref je de

open keuken met eetruimte. Vanaf hier heb je middels de schuifdeur toegang tot de achtertuin. De luxe

Poggenpohl keuken is geplaatst in U-opstelling en is voorzien van de volgende inbouwapparatuur: inductie

kookplaat, Quooker, ingebouwde afzuiging, vaatwasser, magnetron, hete lucht oven, warmhoudlade en

koel/vriescombinatie. Het geheel is strak afgewerkt met diverse opberglades en spotjes in het plafond. In de

keukenruimte is er tevens een leuke eetbar gemaakt waarbij je een fraai uitzicht hebt over de achtertuin.

Door de grote raampartijen treedt er veel daglicht binnen. Aan de achterkant is er nog een extra bijkeuken

waar tevens de opstelplaats is voor de wasmachine en droger. Vanuit hier kan je de kantoorruimte bereiken

en heb je ook toegang tot de achtertuin.  De mogelijkheid bestaat natuurlijk om de kantoorruimte te

gebruiken als aparte speelkamer voor kinderen.
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Tuin 

De woning beschikt over een fijne voor- en achtertuin. De fraai aangelegde voortuin is voorzien van diverse

plant- en bloemborders, een vijvertje en een mooi groot aangelegd terras. In deze tuin kan je in alle privacy

genieten. De voortuin is gelegen op het zuidwesten wat zorgt voor veel genietmomenten in de zon. De

achtertuin is gelegen op het noordoosten en is ook strak aangelegd en voorzien van een terras, diverse plant-

en bloemborders. Tevens beschikt de tuin over een mooie overkapping waar je heerlijk (vanaf februari al)

beschut kan zitten. De achtertuin is tevens voorzien van diverse Leilindes welke voor veel privacy zorgen. In

de achtertuin is een houten berging aanwezig en er is een toegang naar de voortuin via de zijkant van de

woning. 
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''Riante voor- en achtertuin''
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Eerste verdieping

Overloop met toegang tot tweede toilet, aparte ruimte voor de opstelplaats voor de cv. combiketel (Nefit,

2020) en toegang tot de 2 slaapkamers en badkamer. De slaapkamer aan de voorkant is ca. 15.6 m2 groot en

heeft een eigen airco installatie. Vanuit deze kamer heb je toegang tot de ruime walk-in closet van ca. 9 m2 en

het balkon. De mogelijkheid bestaat om van de walk-in closet een aparte slaapkamer te maken. De

slaapkamer aan de achterzijde is ca. 20.5m2 groot (voorheen waren dit 2 slaapkamers, dit is eventueel

eenvoudig terug te realiseren). Door diverse raampartijen is dit ook een fijne en lichte slaapkamer. Beide

slaapkamers zijn voorzien van een strak gestucte muren en plafond en beschikken over een mooie houtlook

laminaatvloer. De luxe, lichte badkamer is centraal gesitueerd op deze verdieping. Deze is voorzien van een

inloopdouche, wastafelmeubel, design radiator en een ligbad. Het geheel is voorzien van mooie grijze

plavuizen i.c.m. strakke wand- en plafondafwerking inclusief inbouwspotjes in het plafond.
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Tweede verdieping

Ruime overloop waar ook een wasmachine aansluiting aanwezig is en toegang tot de 3e ruime slaapkamer van

ca 11.9 m2 groot. Deze slaapkamer is tevens voorzien van een inbouwkast. Achter de knieschotten tref je

veel bergruimte. Ook deze slaapkamer is voorzien van strak gestuukte muren en plafond en een mooie

houtlook laminaatvloer.  
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Inbouwspots / dimmers x

Opbouwspots / armaturen / lampen /

dimmers
x

Losse (hang)lampen x

Kasten Walk-in closet x

Gordijnrails x

Gordijnen x

Overgordijnen x

Vitrages x

Rolgordijnen x

Lamellen x

Jaloezieën / losse horren x

Shutters boven / beneden x

Vloerbedekking x

Parketvloer x

Houten vloer(delen) x

Laminaat x

Plavuizen x

PVC vloer (kantoor) / linoleum (zolder) x

Allesbrander x

Houtkachel x

(Gas)kachels x

Designradiator(en) x

Radiatorafwerking x

Spiegelwanden x

Schilderij ophangsysteem x

Vaatwasser / magnetron x

Oven / inductiekookplaat / afzuigkap x

Koel-vriescombinatie / inductiekookplaat x

Warmhoudlade x

Bar + 2 krukken 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

Alle toiletaccessoires x

Toiletborstelhouder x

Designradiator x

Doucherekje x

Hoge badkamerkast (wit) x

Spiegelkast x

Sanitair /sauna 

Badkameraccessoires, te weten: 



Schotel / antenne x

Brievenbus x

Kluis x

(Voordeur)bel x

Alarminstallatie z

(Veiligheids)sloten en overige

inbraakpreventie
x

Rookmelders x

(Klok)thermostaat x

Airconditioning (slaapkamer) x

CV-installatie x

Boiler x

Geiser x

Screens x

Rolluiken x

Zonwering buiten / plissé hordeuren (3) x

Telefoonaansluiting / internetaansluiting x

Veiligheidsschakelaar wasautomaat x

Tuinaanleg / bestrating x

Beplanting x

Buitenverlichting x

Tijd- of schemerschakelaar /

bewegingsmelder
x

Tuinhuis / buitenberging x

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging x

Broeikas x

Vijver cortenstaal x

(Sier)hek x

Vlaggenmast(houder) x

Ombouw buitenkeuken 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:

Bl
ijf
t a

ch
te

r
G
aa

t m
ee

Te
r 
ov

er
na

m
e

N
.v.

t.

Overige, te weten:

Tuin

Tuininrichting, te weten:

Verlichting / installaties, te weten:

Bebouwing, te weten:

Overige tuin, 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? 
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Eerste verdieping
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Tweede verdieping
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Uittreksel Kadastrale Kaart

Bijzonderheden

Luxe half-vrijstaande woning op een unieke locatie;

Kantoorruimte aan huis (kan worden omgebouwd tot garage); 

Riante living met luxe keukeninstallatie; 

3 ruime slaapkamers en een moderne badkamer op de verdieping;

De mogelijkheid bestaat om 2 extra slaapkamers te realiseren;

Hoofdslaapkamer is voorzien van een walk-in closet en een balkon; 

Fraai aangelegde voor- en achtertuin met gunstige zonligging;

Gelegen aan de welbekende Achtersloot, dichtbij diverse voorzieningen;

Historisch stadscentrum op loopafstand en uitvalswegen eenvoudig bereikbaar.
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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 autoluw. 

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


