
Leisteenoever 9

Vreeswijk (Nieuwegein)

€ 465.000,- k.k.



Verwarming CV-combiketel en open haard

Warm water CV-combiketel

Tuin Voor- zij- en achtertuin (Z)

Parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren 

Wonen en werken aan huis perfect mogelijk

Mooie ligging met veel groen, dichtbij het buitengebied van IJsselstein

Bouw

Locatie

Voorzieningen

Bijzonderheden

Ligging

Soort woning Herenhuis

Bouwjaar 2005

Soort dak Plat dak

Isolatie Volledig geïsoleerd

Energielabel A

Woonoppervlakte 140 m²

Inhoud 482 m³

Aantal kamers 5

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 3

Verwarming CV-combiketel en gedeeltelijk vloerverwarming

Warm water CV-combiketel

Tuin Achtertuin (zuid)

Parkeergelegenheid Parkeergarage en openbaar parkeren

Eigen parkeerplaats in de afgesloten parkeerkelder, servicekosten bedragen € 15,35 per maand. 

Leisteenoever 9 

Vreeswijk (Nieuwegein)
Kenmerken

Bouw

Locatie

Voorzieningen

Bijzonderheden

Ligging

De woning is prachtig gelegen aan het "GroenHof" en nabij de Vaartse Rijn en het karakteristieke

"Vreeswijk". 



Wonen in een luxe royaal herenhuis op een prachtige locatie nabij Vreeswijk? Dan ben je welkom aan de

Leisteenover 9. Deze royale woning heeft een woonkeuken op de begane grond die direct aan de zonnige

achtertuin op het zuiden grenst. De woonkamer van maar liefst ca.49m2 geniet van een leuk uitzicht over

deze kindvriendelijke woonwijk. Daarnaast tref je 3 royale slaapkamers en een luxe badkamer aan. Parkeren

doe je op de eigen parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage. De woning is prachtig gelegen aan het

"GroenHof" en nabij de Vaartse Rijn en het karakteristieke "Vreeswijk". Door de goede woonmeters

(ca.140m2) zal je aan ruimte niet snel te kort hebben. 

De woning is gebouwd in 2005 en dus volledig geïsoleerd en gelabeld met Energielabel A. Verwarming en

warm water is d.m.v. cv combiketel (2019). In 2015 zijn er 12 zonnepanelen geplaatst welke ervoor zorgen

dat er geen elektriciteitskosten zijn! 

Instapklare woning nabij het historische Vreeswijk!
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Begane grond 

Entree, garderobe nis, luxe toiletruimte met hangend toilet en fonteintje en via de stalen taatsdeur toegang tot de

vernieuwde luxe woonkeuken met plavuizenvloer voorzien met vloerverwarming. 

Deze mooie keukeninstallatie is in 2017 geheel vernieuwd en is voorzien van de volgende inbouwapparatuur;

koeler, vriezer, vaatwasmachine, vrijstaand fornuis (inductie) met grote oven en een stoomoven. De keuken is

mooi afgewerkt en voorzien van een natuursteen aanrechtblad en quooker. Er is veel bergruimte beschikbaar door

onder andere grote berglades. In deze gezellige woonkeuken is er tevens nog een extra bergkast aanwezig. Aan de

achterzijde van de keuken is er schuifpui (vernieuwd in 2021) naar de tuin er is voldoende ruimte om een goede

eetgelegenheid te plaatsen.
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De tuin, bereikbaar via de schuifpui, is goed aangelegd en gelegen op het zuiden. In deze tuin

kan je bijna de gehele dag van de zon genieten. De tuin is voorzien van groot terras direct

achter de gevel en diverse bloembordes. De berging achterop het perceel geeft meer dan

voldoende ruimte voor de fietsen en opbergmogelijkheden. Direct aan de achtergevel is een

elektrische zonwering geplaatst. 

 



Eerste verdieping

Door de grote raampartijen is er een zeer lichte en prettige woonkamer van maar liefst ca.49m2 groot. 

Aan de voorzijde is er een Frans balkon aanwezig. Vanuit de woonkamer is er aan de voor- en achterzijde vrij uitzicht

over het kindvriendelijke "GroenHof". De woonkamer is voorzien van een mooie laminaatvloer met vloerverwarming.

De woonverdieping is voorzien van nette wandafwerking. 
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Tweede verdieping

Ruime overloop, 3 ruime slaapkamers en binnen berging. De twee slaapkamers aan de voorzijde van de woning zijn ca.

8,9m2 en 8,3m2 groot. Aan de achterzijde naast de badkamer tref je de derde slaapkamer aan van ca.14,5m2.  De

moderne badkamer is uitgerust met een inloopdouche, ruim ligbad, wastafelmeubel, design radiator, thermostaatkranen

en vloerverwarming. De aparte toiletruimte is eveneens luxe betegeld en voorzien van een hangend toilet en fonteintje.

Een royale binnen berging van ca.5,6m2 is voorzien van wasmachine- en drogeraansluiting, een WarmteTerugWin unit

en een 90 liter boiler die gekoppeld is aan de cv-ketel. De gehele verdieping is voorzien van mooie laminaatvloer. 

De wanden zijn voorzien van een strakke wandafwerking.
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Handelskade 22, Nieuwegein

Inbouwspots / dimmers x

Opbouwspots / armaturen / lampen /

dimmers
x

Losse (hang)lampen x

Losse plafondverlichting x

Kasten in berging en trapkast x

Gordijnrails x

Gordijnen x

Overgordijnen x

Vitrages x

Rolgordijnen x

Lamellen x

Jaloezieën x

(Losse) horren / rolhorren x

Vloerbedekking en parketvloer x

Loper op de trappen 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

Borretti fornuis x

Borretti stoomoven x

Quooker x

Inbouwkoelkast Inbouw vaatwasser x

Inbouw koelkast met vriezer (no Frost) x

Wandplanken keuken x

Design radiator x

Keukenblok (met bovenkasten) 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:

Toiletborstelhouder/ rolhouder/ fonteintje x

Badkamermeubels en spiegel x

Sanitair /sauna 

Toilet/ badkameraccessoires, te weten: 

Overige, te weten: 
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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 en WTW x

Geiser x

Screens x

Rolluiken x

Zonwering buiten x

Telefoonaansluiting / internetaansluiting x

Veiligheidsschakelaar wasautomaat x

Tuinaanleg / bestrating/ beplanting x

Planten in pot x

Buitenverlichting x

Tijd- of schemerschakelaar /

bewegingsmelder
x

Tuinhuis / buitenberging x

(Sier)hek x

Vlaggenmast(houder) x

CV x

Boiler x

Zonnepanelen x

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, 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? 

Waterslot wasautomaat x

Zonnepanelen x x

Oplaadpunt elektrische auto x

Waterontharder (2021) x
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Eerste verdieping

Tweede verdieping
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Bijzonderheden

- Royaal herenhuis die ook nog is perfect onderhouden is; 

- Luxe woonkeuken met keukeninstallatie uit 2017 met inbouwapparatuur;

- Ruime woonkamer van maar liefst ca.49m2;

- Moderne badkamer;

- Voorzien van een Sedumdak en 12 zonnepanelen;

- CV ketel uit 2019 en WTW uit 2021; 

- Waterontharder geplaatst in 2021;

- Eigen parkeerplaats in de afgesloten parkeerkelder,

  servicekosten bedragen € 15,35 per maand. 

Kadastrale kaart 
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Noot van de verkoper
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''Centraal wonen in

Nederland is voor velen

een must''

Over Nieuwegein

Van oudsher is Nieuwegein een echte waterstad en ligt op een kruispunt van kanalen en rivieren

zoals de Lek, het Merwedekanaal en de Hollandse IJssel. Vroeger bood Vreeswijk de binnenvaart

een thuishaven, tegenwoordig zijn de waterwegen aantrekkelijk voor de pleziervaart. Centraal

wonen in Nederland is voor velen een must. De gemeente Nieuwegein is dan ook vol in

ontwikkeling en de grootse verbouwingen in het centrum van Nieuwegein zijn inmiddels in een

vergevorderd stadium. Het kloppende winkelhart van Nieuwegein, City Plaza, is al onder handen

genomen en is uitgebreid met tweemaal zoveel winkels, restaurants en terrassen. Hierdoor is een

prachtig, modern en levendig winkelcentrum gecreëerd. Op loopafstand bevindt zich echter ook

het prachtige stadspark Oudegein met grote vijvers, fruitbomen en een kinderboerderij.

Nieuwegein biedt nog meer mooie natuurgebieden waaronder de Nedereindse Plas en beschikt

daarnaast over meerdere sportcomplexen en ligt dichtbij het grootste outdoor kunstskibaan van

Nederland. Kortom een goede woonomgeving met veel voorzieningen in het hart van Nederland!
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Liefde op het eerste gezicht? U kunt direct een bieding

uitbrengen via de volgende link of scan de QR code! 

 

Lees meer over onze diensten op:

www.vanoordmakelaardij.nl

Of volg ons op social media:

@vanoordmakelaardij 

www.facebook.com/vanoordmakelaardij

https://www.linkedin.com/company/van-oord-

makelaardij/

Van Oord Makelaardij

Benschopperstraat 35

3401 DG IJSSELSTEIN UT

Direct contact

Telefoon: 030 - 68 68 280 

Whatsapp ook mogelijk via bovenstaand nummer

info@vanoordmakelaardij.nl

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

David van Oord

Johan Leenheer 

Noëlle Ockhuizen

Van Oord Makelaardij

Klikbaar

https://www.vanoordmakelaardij.nl/
https://www.linkedin.com/company/van-oord-makelaardij/
https://www.instagram.com/vanoordmakelaardij/
http://www.facebook.com/vanoordmakelaardij
https://app.eerlijkbieden.nl/auction/63bd32aadf40c3d9a5e37a52
https://app.eerlijkbieden.nl/auction/63bfe9ddc1175e3675747ef7

