
Chilihof 8

IJsselstein

€ 395.000,- k.k.



Soort woning Hoekwoning

Bouwjaar 1997

Soort dak Samengesteld dak 

Isolatie Dak-, muur-, vloerisolatie en dubbel glas

Energielabel B

Woonoppervlakte 107 m2

Perceeloppervlakte 92 m2

Inhoud 505 m3

Aantal kamers 4

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 2

Verwarming CV-combiketel

Warm water CV-combiketel

Tuin Dakterras (O)

Parkeergelegenheid Garage en openbaar parkeren

Woning is uitgerust met een waterontharder en volledig voorzien van rolluiken en horren; 

Gelegen in een fijne, rustige omgeving in de wijk Zenderpark

Chilihof 8 Kenmerken

Bouw

Locatie

Voorzieningen

Bijzonderheden

Ligging



Ben jij op zoek naar een ruim woonhuis met dakterras op het oosten en een inpandige garage?

Spreekt een luxe moderne keuken met kookeiland je ook aan? Dan zal dit huis je zeker passen. Deze

hoekwoning met uitzicht op een plein is gelegen in een rustige straat zonder doorgaand verkeer. Op

de eerste verdieping is de royale living gesitueerd met een ruime open keuken met kookeiland. Door

het schuin hoog oplopende plafond heb je een prettig en ruimtelijk effect. Via de schuifpui betreed je

het mooie dakterras dat gelegen is op het oosten. Hier kan je heerlijk genieten van de zon in alle rust.

Op de begane grond tref je o.a. 3  slaapkamers, een badkamer en een ruime garage aan. Het geheel

is goed onderhouden en recent volledig opnieuw geschilderd aan de buitenzijde. Ook is de woning

voorzien van rolluiken wat erg prettig is voor o.a. de koude winterdagen. De woning is gelegen

dichtbij het Hogebiezenpark en speelvoorzieningen in de wijk Zenderpark. Het historische centrum

van IJsselstein is eveneens dichtbij gelegen en de uitvalswegen zijn eenvoudig bereikbaar. 

Het bouwjaar van de woning is 1997. Verwarming en warm water door middel van cv-combiketel.

Woonoppervlakte ca.107m2 (exclusief inpandige garage van ca.18m2). Inhoud ca.505m3. 

We heten je van harte welkom voor een bezichtiging!

Op een fijne en rustige locatie in Zenderpark

staat deze speels ingedeelde hoekwoning te

koop.
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Begane grond 

Entree, binnenkomst in de ruime hal met meterkast en toegang tot de evenzo ruime inpandige garage. De

garage is ca.18m2 en beschikt over een elektrische garagedeur (en watervoorziening). Je auto kan altijd droog

staan of de liefde voor een mooie oldtimer kan hier gekoesterd worden. Via de aansluitende ruime hal kom je

de 3 slaapkamers tegen die groot zijn respectievelijk ca.12m2, 7,1m2 en 7,2m2. Aan de hoofdslaapkamer is er

een leuk balkon die middels openslaande deuren te bereiken is. 

De badkamer is wit betegeld en voorzien van een wastafelmeubel en ligbad met douche gelegenheid. Aan de

linkerzijde van de hal is een praktische wasruimte, toilet, trapkast en cv bergkast aanwezig. De cv ketel is van

het jaar 2011. 
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Verdieping

Op de verdieping tref je de royale lichte woonkamer aan voorzien van een mooi hoog oplopend plafond.

Door een combinatie van een 2-tal grote schuifpuien en de raampartij in de zij- en achtergevel is er veel

daglicht toetreding in deze ruime living. Middels de schuifpuien betreed je het ruime dakterras dat gelegen is

op het oosten. Het dakterras is ruim van opzet (ca.25.5m2) en beschikt over een composiet vlonder,

buitenkraan, elektra-aansluiting, plisséhorren en uiteraard ook rolluiken. Gezien de ligging op het oosten kan je

heerlijk van de zon genieten en heb je een prachtig uitzicht over de omgeving. 
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''Heerlijk ruim en

zonnig dakterras''



Keuken 

Aan de achterkant van de woonkamer is de luxe keuken gesitueerd met rechte opstelling en kookeiland.

Deze fijne en hoogwaardige keukeninstallatie is geplaatst in 2017 en geniet van veel inbouwapparatuur

waardoor er naar hartenlust gekookt kan worden. De apparatuur betreft o.a. een vaatwasser, koel-

vriescombinatie, oven, combi-magnetron, volautomaat koffiemachine, kokend waterkraan Franke en

inductiekookplaat met afzuiging. Tevens beschikt deze keuken over veel kasten en lades wat zorgt voor de

nodige opbergruimte. De keuken is prachtig afgewerkt met een mooi dun aanrechtblad en fraaie verlichting.

Kernwoorden die ons te binnenschieten zijn; Koken, ontmoeten en genieten! 
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Chilihof 8, IJsselstein

Inbouwspots / dimmers x

Opbouwspots / armaturen / lampen /

dimmers
x

Losse (hang)lampen x

Kapstok x

Wasrek in wasruimte x

Stellingkast garage x

Meubilair / huisraad (diversen, nader te

overleggen)
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

Magnetron met oven functie x

Oven met magnetron functie x

Inductieplaat met ingebouwde afzuiging x

Koffiemachine x

Koel-/vriescombinatie x

Franke boiler + kraan x

Keukenblok (met bovenkasten) x

(Voorzet) openhaard met toebehoren 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:

Overige, te weten: 

Stopcontact in de plint (inklapbaar) x

Ledstrip verlichting kastwand x

Hanglamp (led) keukeneiland x

Keukenaccessoires, te weten:



info@vanoordmakelaardij.nl  |  www.vanoordmakelaardij.nl

Schotel / antenne x

Brievenbus en kluis x

(Voordeur)bel x

Alarminstallatie x

(Veiligheids)sloten en overige

inbraakpreventie
x

Rookmelders x

(Klok)thermostaat x

Airconditioning x

Screens x

Rolluiken en horren (pui) x

Tuinaanleg / bestrating x

Beplanting en tuinmeubelen

(bank/bar/opbergbox)
x

Buitenverlichting x

Tijd- of schemerschakelaar /

bewegingsmelder
x

Tuinhuis / buitenberging x

(Sier)hek x

Vlaggenmast(houder) x

Waterslot wasautomaat en

veiligheidsschakelaar wasautomaat
x

Zonnepanelen x

Oplaadpunt elektrische auto x

CV x

Boiler x

Zonnepanelen x

Exterieur / Installaties / Veiligheid 
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Overige, te weten:

Tuin

Tuininrichting, te weten:

Verlichting / installaties, te weten:

Bebouwing, te weten:

Overige, 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? 

Spiegel, WC-houder, zeeppompje,

planchet en haakje voor handdoeken 
x

Sanitair /sauna 

Toiletaccessoires, te weten: 

Badkamermeubel en handdoekenrekken x

Spiegels, planchet x

Verlichting aan de wand, plafond en

badkamermeubel 
x

Douchedeur, douche hoek plankjes x

Zeeprekje (aan de wand), zeephouder en

badkamer kachel
x

Badkameraccessoires, te weten: 

CV-installatie en wateronthader

(meterkast)
x

Boiler / geiser x

Warmwatervoorziening, te weten:

Zonwering buiten x

Telefoonaansluiting / internetaansluiting x
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Eerste verdieping
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Bijzonderheden

Royale woonkamer met hoog oplopend plafond;

Luxe zeer complete keukeninstallatie met kookeiland; 

Woning is uitgerust met een waterontharder en volledig voorzien van rolluiken en horren; 

Ruim en goed aangelegd dakterras gelegen op het oosten met mooi uitzicht; 

Inpandige garage met elektrische toegangsdeur; 

Extra raam aan achterzijde aanwezig in de woning door vrije ligging aan de achterzijde; 

Gelegen in een fijne, rustige omgeving in de wijk Zenderpark.

Noot van de verkoper
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Uittreksel Kadastrale Kaart
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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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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

 

Lees meer over onze diensten op 

www.vanoordmakelaardij.nl

Of volg ons op social media

@vanoordmakelaardij 

www.facebook.com/vanoordmakelaardij


