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Soort woning Eengezinswoning

Bouwjaar 1973

Soort dak Zadeldak 

Isolatie Dak-, muurisolatie en dubbelglas (m.u.v. de voordeur)

Energielabel C

Woonoppervlakte 129 m2

Perceeloppervlakte 143 m2

Inhoud 440 m3

Aantal kamers 5

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 3

Verwarming CV-combiketel

Warm water CV-combiketel

Tuin Voor- en achtertuin (Z/O)

Parkeergelegenheid Op eigen terrein (carport) en openbaar parkeren

4 ruime slaapkamers op de verdieping.

Gelegen in een groenrijke omgeving met kinderopvang en scholen om de hoek!
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In een rustig doodlopend hofje staat dit praktische en ruime woonhuis met carport en zonnige achtertuin! De

woning kenmerkt zich door de uitgebouwde woonkamer met veel lichtinval door de dubbele schuifpui, een

moderne open keuken, 4 goede slaapkamers op de verdieping en een luxe badkamer. De achtertuin is gelegen

op het zonnige zuidoosten. Ideaal is het parkeren van de auto op eigen terrein onder de carport. In zijn geheel

is de woning goed onderhouden en sfeervol ingericht. De woning is gelegen in een groenrijke omgeving met

een plantsoen direct achter de tuin en ideaal voor een gezin; kinderdagverblijf en school is letterlijk om de hoek! 

Ook zijn er diverse speelvoorzieningen in de wijk en is winkelcentrum de ‘’Clinckhoeff’’ voor alle dagelijkse

boodschappen op loopafstand, inclusief tramverbinding naar Utrecht. Tevens is de woning gelegen dichtbij de

Nedereindseplas; een heerlijk recreatiegebied waar goed gewandeld en gesport kan worden. 

Verwarming en warm water middels cv-combiketel. Energielabel C. Woonoppervlakte van ca.129m2. Inhoud

van ca.440m3. Gelegen op een perceel van 143m2. 

Namens de verkopers heten we je van harte welkom om hun woning te bezichtigen!

Ruim en goed onderhouden eengezinswoning!
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Begane grond

Ruime voortuin met carport, toegang tot de berging, overdekte entree en binnenkomst in de hal met

garderoberuimte, meterkast (vernieuwd in 2007 met extra groepen), toiletruimte, trapopgang en toegang tot

de ruime woonkamer van ca. 45m2. Vanuit de hal kom je binnen in de open keuken in L-opstelling voorzien

van de volgende inbouwapparatuur: vaatwasser, combimagnetron, elektrische oven, koel-vriescombinatie,

warmwaterboiler en kookplaat. Het keukenraam aan de voorzijde geeft een leuk uitzicht over het woonhofje.

De keuken heeft een verlaagd plafond met spotjes. De woonkamer is breed gebouwd, heeft een hoog

plafond en is uitgebouwd aan de achterzijde waardoor er een hele fijne, ruime leefruimte is ontstaan. Door de

dubbele schuifpui over de volle breedte is er aan daglicht geen gebrek! Het geheel is voorzien van strakke

wandafwerking en een marmoleumvloer. 
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Tuin

De woning beschikt over een goede voor- en achtertuin. De voortuin is voorzien van bestrating en deels

begroeiing. In de op het zuidoosten gelegen achtertuin kun je heerlijk genieten van de zon. Die is fraai

aangelegd, beschikt over diverse plant- en bloemborders en een vijver en is ook achterom via een tuindeur te

bereiken. Aan de achtergevel is een zonwering geplaatst. 
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''Zonnige achtertuin

gelegen op het

zuidoosten!''
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Eerste verdieping

Overloop met toegang tot 3 ruime slaapkamers en de moderne badkamer. De slaapkamers zijn respectievelijk

ca. 11.2m2, 11.5m2 en 11.6m2 groot en allen voorzien van een laminaatvloer en strakke wandafwerking. De

moderne badkamer heeft een tweede hangend toilet, dubbele wastafel met wandbrede spiegel, en een

inloopdouche en is gedeeltelijk betegeld met glasmozaïek.
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Tweede verdieping

Door de geplaatste dakkapel op de tweede verdieping is hier een ruime 4e slaapkamer ontstaan. Ook deze

slaapkamer is voorzien van een mooie laminaatvloer. Achter de knieschotten is nog veel extra opbergruimte.

Prettig is de apart gecreëerde wasruimte met de opstelplaats voor de cv-combiketel (Nefit, 2011). 
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Inbouwspots / dimmers x

Opbouwspots / armaturen / lampen /

dimmers
x

Losse (hang)lampen x

Plafonnieres wc, hal, overloop, trap,

werkkamer, zolderkamer 
x

(Losse)kasten, legplanken, te weten:

Zolderopslag onder schuin dak: 3x kast +

6x rolbakken 

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

Marmoleum x

Allesbrander x

Houtkachel x

(Gas)kachels x

Designradiator(en) x

Radiatorafwerking x

Spiegelwanden x

Schilderij ophangsysteem x

Vaatwasser x

Combi magnetron x

Elektrische oven x

Koel-vriescombinatie x

Afzuigkap x

Warmwaterboiler gootsteenkastje x

Kookplaat x

Keukenblok (met bovenkasten) x

(Voorzet) openhaard met toebehoren 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:

Overige, te weten: 
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Schotel / antenne x

Brievenbus x

Kluis x

(Voordeur)bel x

Alarminstallatie (contract ter overname) x

(Veiligheids)sloten en overige

inbraakpreventie
x

Rookmelders x

(Klok)thermostaat x

Airconditioning x

Screens x

Rolluiken x

Tuinaanleg / bestrating x

Beplanting x

Betonnen plantenpotten x

Buitenverlichting x

Tijd- of schemerschakelaar /

bewegingsmelder
x

Tuinhuis / buitenberging x

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging x

(Broei)kas x

(Sier)hek x

Vlaggenmast(houder) x

Waterslot 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? 

Sanitair 

Toiletaccessoires: wc-borstelhouder en 

wc-plankjes 3x
x

Badkameraccessoires: 2x rvs

flessenplankjes, wc-rolhouder zuignap

badkamer en wc-borstelhouder 

x

CV-installatie x

Boiler x

Geiser x

Warmwatervoorziening, te weten:

Zonwering buiten x

Telefoonaansluiting / internetaansluiting x

Veiligheidsschakelaar wasautomaat x

Overige, te weten:
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Scan de QR code en bekijk de film van de woning
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Eerste verdieping

Tweede verdieping 
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Bijzonderheden

 Ruime en goed onderhouden eengezinswoning;

 Auto droog parkeren voor de deur onder de carport; 

 Rustig doodlopend woonhofje;

 Uitgebouwde lichte woonkamer;

 Zonnige tuin gelegen op het zuidoosten;

 Luxe keuken en moderne badkamer; 

 4 ruime slaapkamers op de verdieping;

 Kunststof kozijnen met 3 dubbel glas op de 2e en 3e verdieping; 

 Gelegen in een groenrijke omgeving met kinderopvang en scholen om de hoek!
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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


