
Meeuwenlaan 39 

Lopik

€ 295.000,- k.k.



Soort woning Eengezinswoning 

Bouwjaar 1970

Soort dak Zadeldak

Isolatie Dak- en muurisolatie, dubbel glas

Energielabel C

Woonoppervlakte 109m²

Perceeloppervlakte 163m²

Inhoud 377m³

Aantal kamers 5

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 3

Verwarming cv. combiketel & houtkachel 

Warm water cv. combiketel 

Tuin Voor- en achtertuin (Z/W)

Parkeergelegenheid Carport 

Nieuwe houten kozijnen met dubbelglas.

Nabij het centrum van Lopik met alle voorzieningen binnen handbereik!

Meeuwenlaan 39 Lopik Kenmerken

Bouw

Locatie

Voorzieningen

Bijzonderheden

Ligging



Op een fijne locatie in een rustige straat en dichtbij het centrum van Lopik bieden wij deze praktische

eengezinswoning met carport en parkeerplaats te koop aan! De woning heeft een ruime voortuin

met carport en stenen berging. De zonnige achtertuin is op het zuidwesten gelegen waardoor je tot

in de avonduren van de zon kunt genieten. Op de verdieping tref je in totaal 4 goede slaapkamers en

een moderne badkamer (2019) aan. Eventueel door een te plaatsen dakkapel op de tweede

verdieping bestaat de mogelijkheid om een extra slaapkamer te realiseren. 

In combinatie met de fijne ligging van de woning dichtbij diverse voorzieningen zoals

kinderopvang/scholen en nabij het centrum van Lopik maakt dit dé ideale eengezinswoning! 

De woning is dichtbij de provinciale weg gesitueerd waardoor de snelweg A2 en de omliggende

plaatsen IJsselstein en Schoonhoven goed bereikbaar zijn. 

De woning is goed onderhouden en voorzien van nieuwe houten kozijnen met dubbelglas en

dakisolatie. Verwarming en warm water middels cv combiketel. Woonoppervlakte ca.109m2. 

De woning beschikt over 2 bergingen (in de voor- en achtertuin, totaal ca.15m2). Inhoud ca.377m3.

De woning is gelegen op een perceel van 163m². 

Namens de verkoper nodigen we je graag uit om deze leuke woning te komen bezichtigen!

Praktische eengezinswoning met carport en

parkeerplaats!
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Begane grond

Thuiskomen en de auto droog parkeren op eigen terrein, deze luxe is hier mogelijk! Je parkeert de auto

namelijk onder de overdekte carport. Naast de carport tref je een berging voor de nodige opbergruimte.

Binnenkomst van de woning met een ruime hal meterkast, trapopgang naar de verdieping, trapkast,

toiletruimte en toegang tot de keukenruimte en woonkamer. De keuken is gelegen aan de achterzijde van de

woning en voorzien van een verzorgde witte inbouwkeuken met de volgende inbouwapparatuur; 4 pits

gaskookplaat, wasemkap, combi-oven/magnetron, koelkast en wasmachine aansluiting. Vanuit de keuken heb

je toegang tot de ruime achtertuin en de woonkamer. De lichte woonkamer is voorzien van een authentieke

houtkachel met zowel aan de voor- alsmede achterzijde grote raampartijen wat zorgt voor veel daglicht. 

De woonkamer is voorzien van een mooie eikenvloerdelen en spachtelputz wandafwerking. 
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Tuin

De woning beschikt over zowel een goede voor- alsmede achtertuin. De voortuin biedt de mogelijkheid om

zowel de auto te parkeren onder de carport en je treft hier ook de stenen berging aan. De voortuin is ruim

van formaat waardoor er ook een extra buiten zitgelegenheid geplaatst kan worden. De achtertuin is

eveneens ruim van opzet (ca.64m2) en heeft een gunstige zonligging (zuidwesten) waardoor je tot lang in de

avonduren van de zon kunt genieten. De achtertuin is voorzien van bestrating een houten berging en een

achterom. Aan de achtergevel is er een groot elektrisch zonnescherm aanwezig. 
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Eerste verdieping

Overloop met toegang tot 3 goede slaapkamers en een moderne badkamer. De slaapkamers zijn

respectievelijk groot ca.11.8m2, 14m2 en 7.7m2. De slaapkamer aan de voorzijde is voorzien van een vaste

kast met schuifdeuren. Tevens is deze slaapkamer voorzien van nieuwe screens (geplaatst in 2020). 

Eén slaapkamer aan de achterzijde is voorzien van een inbouwkast. Beide slaapkamers aan de achterzijde zijn

voorzien van elektrische rolluiken (2020). 

De moderne badkamer, vernieuwd in 2019, is  voorzien van een tweede hangend toilet, designradiator,

wastafelmeubel en een douchecabine. 
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Tweede verdieping

Op de tweede verdieping tref je een ruime overloop met opstelplaats van de cv combiketel. 

Daarnaast tref je een ruime 4e slaapkamer aan van ca.13.9m2. De mogelijkheid bestaat om op deze

verdieping een extra dakkapel te plaatsen waardoor er een tweede slaapkamer gerealiseerd kan worden.
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Bijzonderheden

Praktische eengezinswoning gelegen in een rustige straat;

De auto droog parkeren op eigen terrein onder de carport; 

Lichte woonkamer met een sfeervolle authentieke houtkachel; 

4 fijne slaapkamers op de verdieping; 

Moderne vernieuwde badkamer (2019);

Nieuwe houten kozijnen met dubbelglas;

Een ruime zonnige achtertuin gelegen op het zuidwesten;  

Nabij het centrum van Lopik met alle voorzieningen binnen handbereik!

Noot van de verkoper
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Inbouwspots / dimmers x

Opbouwspots / armaturen / lampen /

dimmers
x

Losse (hang)lampen x

(Losse) kasten en legplanken 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

Combi oven x

Gasfornuis x

Koelkast x

Afzuigkap x

Keukenblok (met bovenkasten) x

(Voorzet) openhaard met toebehoren x

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: 

Alle toiletaccessoires x

Sanitair /sauna 

Toiletaccessoires, te weten: 

Alle badkameraccessoires x

Sauna met toebehoren x

Badkameraccessoires, te weten: 



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

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

Enkele potten x

CV x

Boiler x

Zonnepanelen x

CV-installatie x

Boiler x

Geiser x

Waterslot wasautomaat en

veiligheidsschakelaar wasautomaat
x

Zonnepanelen x

Oplaadpunt elektrische auto x

Isolatievoorzieningen

(voorzetramen/radiatorfolie etc.)
x

Telefoonaansluiting / internetaansluiting x
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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? 

Warmwatervoorziening, te weten:
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Begane grond

Scan de QR code en bekijk de film van de woning
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Eerste verdieping

Tweede verdieping



Uittreksel Kadastrale Kaart
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Over Lopik

Lopik dankt haar schoonheid aan haar veelzijdige landschap, gelegen aan de rivier de Lek met prachtige

uiterwaarden en het open polderlandschap. In het winkelcentrum vind je alles voor de dagelijkse

boodschappen. Kersen, appels, peren, melk van de tap, eieren, allerlei boerenkazen, kortom een veelheid

aan agrarische streekproducten zijn rechtstreeks bij de boeren rond het dorp verkrijgbaar. 

Door de ligging aan de N210 en de goede busverbindingen zijn de stadjes IJsselstein en Schoonhoven

binnen 10 minuten bereikbaar en ligt het dorp zeer centraal ten opzichte van de grote steden Utrecht en

Rotterdam. Het is goed wonen in Lopik. 

Het dorp kent een rijk sport- en verenigingsleven. Naast o.a. voetbal, tennis, beachvolleybal en diverse

binnensporten in de sporthal, heeft het dorp een buitenzwembad, een ijsbaan en wordt er de unieke

sport polsstokverspringen beoefend. Mogelijkheden om te recreëren zijn er te over. Gelegen in het

Groene Hart zijn er vanuit de gemeente talloze fiets- en wandeltochten te maken. Vanaf het

recreatieterrein Salmsteke aan de rivier de Lek vaart in de zomerperiode een pontje naar Ameide,

waarmee ook de ‘overkant’ binnen handbereik ligt. Wonen met een dorpsgevoel, wonen dichtbij de grote

steden, wonen midden in de natuur; dat is wonen in Lopik! 

''Wonen met een

dorpsgevoel, is wonen in

Lopik!''
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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


