
Planetenhof 2

IJsselstein

€ 415.000,- k.k.

Marconilaan 30

IJsselstein

€ 297.500,- k.k.

Ruime maisonnette woning vlakbij de

binnenstad van IJsselstein!



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!

Planetenhof 2Kenmerken

Bouw

Locatie

Voorzieningen

Bijzonderheden

Ligging

Soort woning Maisonnette

Bouwjaar 1965

Soort dak Platdak

Isolatie Dubbel glas en plafondisolatie

Energielabel C

Woonoppervlakte 78 m²

Inhoud 245 m³

Aantal kamers 4

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 2

Verwarming CV- combiketel

Warm water CV- combiketel

Tuin Balkon (2)

Parkeergelegenheid Parkeervergunning (1e gratis)

Berging Inpandig

Kant en klaar wonen nabij het centrum van IJsselstein.

Mooie ligging met uitzicht over het park en omgeving.

Marconilaan 30Kenmerken

Bouw

Locatie

Voorzieningen

Bijzonderheden

Ligging



Algemeen

Nabij het centrum van IJsselstein en gelegen aan een mooi park staat deze ruime maisonnette woning te koop.

Deze leuke en ruime maisonnette woning is in 2012/2013 grondig verbouwd en vernieuwd door de huidige

bewoner. Op de eerste woonlaag tref je een ruime woonkamer en keuken. De slaapverdieping bestaat uit 3

prima slaapkamers en een badkamer. Een mooie hoekkeuken, compleet sanitair en een goede afwerking zorgen

ervoor dat je deze woning zonder te klussen kan betrekken. Direct vanuit de woonkamer is er toegang tot het

balkon gelegen op het zuidoosten. 

Verwarming en warm water door middel van een cv-combiketel.  

Bouwjaar 1965. Het schilderwerk aan de buitenzijde is deels in 2018 en 2021 uitgevoerd. Deze goed

onderhouden maisonnette woning heeft een oppervlakte van ca.78m2. Op de begane grond tref je een eigen

berging aan die ca. 6m2 groot is. De woning is bijna geheel voorzien van dubbelglas en het plafond op de

slaapverdieping is m.u.v. de badkamer geheel geïsoleerd. 

De actieve Vereniging van Eigenaren heeft een bijdrage van € 120,- per maand. 

Instapklare maisonnette woning met maar

liefst 3 slaapkamers!
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Entree

Entree/hal met meterkast, keurige toiletruimte en trapopgang naar de verdieping. Onder de trapopgang is een

ruimte gecreëerd voor de wasmachine. 
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Woonkamer en keuken

De woonkamer en keuken van de woning zijn samen ca.27m2 groot en voorzien van een strakke wand- en

plafond afwerking. De vloer is voorzien van keurig laminaat. De complete hoekkeuken, gelegen aan de

voorzijde, is in lichte kleurstelling en voorzien van de volgende inbouwapparatuur; 

Koel-vriescombinatie, vaatwasmachine, oven, gaskookplaat en afzuigkap. Vanuit de keuken is er een mooi

uitzicht over het park. De woonkamer geeft toegang tot het balkon gelegen op het zuidoosten. 

Je hebt vanuit de woonkamer een leuk uitzicht over de omgeving. 

Marconilaan 30, IJsselstein
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Verdieping

Overloop met toegang tot 3 slaapkamers, de badkamer en vaste inbouwkast.

Twee slaapkamers zijn voorzien van vaste inbouwkasten. De slaapkamers zijn ca. 10, 9.8 en 7.8m2 groot. De

licht betegelde badkamer is voorzien van een ligbad met douchegelegenheid en wastafelmeubel. Vanuit de

badkamer is er toegang tot een klein balkon. 
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Mooie ligging met uitzicht over het park en omgeving;

Luxe complete hoekkeuken met inbouwapparatuur;

Twee balkons, waarvan het brede balkon van de woonkamer op het zuidoosten ligt;

Drie slaapkamers (ca. 10, 9,8 en 7,8m2);

Kant en klaar wonen nabij het centrum van IJsselstein!

Plafondisolatie slaapverdieping (m.u.v. de badkamer)

Energielabel C;

2012/2013: Al het elektra/loodgieterswerk vernieuwd en cv-installatie geïnstalleerd;

2018/2021: Alle buitenkozijnen/deuren geverfd;

VvE-servicekosten bedragen € 120,- per maand;

Gezonde en actieve VvE;

Per huishouden één gratis parkeervergunning, (check de gemeente voor de voorwaarden);

Op korte termijn worden alle spouwmuren geïsoleerd. 

Bijzonderheden en kenmerken
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Inbouwspots / dimmers x

Opbouwspots / armaturen / lampen /

dimmers
x

Losse (hang)lampen x

x

Gordijnrails x

Gordijnen woonkamer x

Overgordijnen x

Vitrages x

Rolgordijnen x

Lamellen x

Jaloezieën x

(Losse) horren / rolhorren x

Plissegordijn keuken x

Gordijn slaapkamer voorkant 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

Whiteboard op kastdeur keuken x

Keukenblok (met bovenkasten) x

Koel- vriescombinatie x

Oven x

Gasfornuis en afzuigkap x

Vaatwasser x

(Voorzet) openhaard met toebehoren x
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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: 
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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 x

Geiser x

Screens x

Rolluiken x

Zonwering buiten x

Telefoonaansluiting / internetaansluiting x

Veiligheidsschakelaar wasautomaat x

Oplaadpunt elektrische auto x

Tuinaanleg / bestrating x

Beplanting x

Beplanting (vaste) x

Buitenverlichting x

Tijd- of schemerschakelaar /

bewegingsmelder
x

Tuinhuis / buitenberging x

Kasten/werkbank in tuin/berging x

Alles wat nodig is voor de constructie en

stevigheid van de berging
x

Toilet/badkamer accessoires x

Lamp badkamer x

CV x

Boiler x

Zonnepanelen x

Waterslot wasautomaat x

Zonnepanelen x

(Sier)hek x

Vlaggenmast(houder) x
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Exterieur / Installaties / Veiligheid 

Warmwatervoorziening, te weten:
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Tuin

Tuininrichting, te weten:

Verlichting / installaties, te weten:

Bebouwing, te weten:

Overige, te weten:

Sanitair /sauna Bl
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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? 
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Eerste verdieping
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Tweede verdieping
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Scan de QR code en bekijk de video

Berging



Kadastrale kaart

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

IJsselstei
n E
1208

Uw referentie: Marconilaan30

Deze kaart is noordgericht

12345Perceelnummer
25Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing

 
Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 13 december 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

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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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/63c9493b24d01894bbda3569

