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Soort woning 2-onder-1-kapwoning

Bouwjaar 1971

Soort dak Zadeldak

Isolatie HR-glas

Energielabel D

Woonoppervlakte 134 m2

Perceeloppervlakte 295 m2

Inhoud 455 m3

Aantal kamers 5

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 3

Verwarming CV-combiketel 

Warm water CV-combiketel

Tuin Voor-, zij- en achtertuin

Parkeergelegenheid Openbaar parkeren, Op eigen terrein 

Mooie royale living met aangebouwde keukenruimte.

Prettige centrale locatie in groenrijke omgeving.

Prins Willem Alexanderdijk 51Kenmerken

Bouw

Locatie

Voorzieningen

Bijzonderheden

Ligging



Een prettig en ruime 2-onder-1-kap woning gelegen op een royaal perceel van 295m2. 

Naast de goede ruimte in de woning is er een ruime oprit met een aangrenzende garage. 

Door het royale perceel is er naast het parkeren op eigen terrein een riante tuin aanwezig. 

De woning is goed afgewerkt en altijd prima onderhouden geweest. De woonkamer met keuken is

samen maar liefst ca.45.5m2 groot en voorzien van een eikenhoutenvloer. Op de verdieping zijn 4

goede slaapkamers terug te vinden en een geheel vernieuwde badkamer uit 2013. 

De ligging van de woning is uniek in een groenrijke omgeving met op loopafstand het openbaar

vervoer, supermarkt en ook de Nedereindse plas is dichtbij. Hier tref je een heerlijk recreatiegebied

waar goed gewandeld en gesport kan worden. Tevens is de woning gelegen dichtbij het historische

stadscentrum van IJsselstein. 

De woning is deels geïsoleerd en deels voorzien van Hr++ beglazing. De noordoost gevel is voorzien

van voorzetwand met isolatie waardoor de woning o.a. energielabel D heeft.

Verwarming en warm water middels combiketel (2010). Woonoppervlakte van ca.134m2  

en een garage van ca.22.6m2. Inhoud van ca.455m3. Gelegen op een perceel van 295m2. 

Ruime goed onderhouden 2-onder-1-kap

woning met garage!
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Begane grond

Binnenkomst in de ruime hal/entree met meterkast (6 groepen), kelder/bergkast en trapopgang naar de verdieping,

toiletruimte en toegang tot de living. Het prettige van de kelderruimte is dat hier de wijnvoorraad mooi op temperatuur

blijft voor de liefhebbers onder ons. De ruime living van ca.45m2 (woonkamer met keuken) is voorzien van een mooie

parketvloer en grotendeels spagtelputz wandafwerking. De woning is breed gebouwd en heeft een hoog plafond wat

zorgt voor een ruimtelijk effect. Door de grote raampartijen aan de voorkant alsmede de achterzijde is er aan daglicht

geen gebrek! Aan de voorzijde is er een zitgedeelte gecreëerd waarbij je een mooi vrij uitzicht hebt over de omgeving.

Aan de achterzijde is de eethoek geplaatst en is er nog veel extra ruimte aanwezig voor bijvoorbeeld een speelhoek 

voor de kleintjes onder ons. 

De aangebouwde keukenruimte uit 1999 is voorzien van keurig keukenblok in hoekopstelling. De inbouwapparatuur is de

laatste jaren vernieuwd waaronder de vaatwasmachine (2016) en de koelkast met vriezer (2020). Verder is de keuken

uitgerust met een oven, magnetron en gaskookplaat met afzuigkap. Ook is er in de keuken een close-in boiler geplaatst

voor direct warm water. Vanuit de keuken is er toegang tot de riante tuin gelegen op het zuiden (deels westen). 
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Tuin

De woning beschikt over een goede voor-, zij-/ en achtertuin. De voortuin is grotendeels bestraat evenals de

oprit die aansluit bij de stenen garage achterop het perceel. De achtertuin gelegen op het zuiden is door de

gunstige zon ligging en de diepte van de tuin een perfecte plek om te genieten van de lange zomeravonden. 

De tuin is prima aangelegd, beschikt over veel terrasruimte, groenbordes, gazon en heeft naast een garage nog

een extra tuinhuisje. Tevens is er een zonwering geplaatst aan de achtergevel. 

De ruime garage van ca.22.6m2 is voorzien van elektra en heeft een aansluiting voor een wasmachine. 

De tuinpoort aan de achterzijde komt uit op een klein plein. Hierdoor is het ook mogelijk een inrit te creëren

via het plein.   
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Ruime garage

met een mogelijkheid tot

inrit aan de achterzijde. 



Eerste verdieping

Overloop met toegang tot 3 ruime slaapkamers en luxe vernieuwde badkamer (2013). De slaapkamers zijn groot

respectievelijke ca.16.5m2, 10.8m2 en 8.8m2. Alle slaapkamers zijn voorzien van een vaste kast en de

hoofdslaapkamer is ook voorzien van een wastafel. De vernieuwde badkamer uit 2013 is geheel licht betegeld,

goed afgewerkt en uitgerust met een inloopdouche, tweede hangend toilet en wastafelmeubel met extra

bergmeubel. Een mooi glad gestuukt plafond met inbouwspots maken deze badkamer helemaal af. 
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Tweede verdieping

Overloop met toegang tot 2 bergingsruimtes waarvan de bergruimte aan de rechterzijde is uitgerust met een

dakvenster en is de cv combiketel terug te vinden die geplaatst is in 2010. De ruime 4e slaapkamer heeft een

dakkapel op het achterdakvlak en kan, indien gewenst, opgedeeld worden in 2 slaapkamers. De huidige

slaapkamer is nu groot ca.16.6m2. 
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Inbouwspots / dimmers x

Opbouwspots / armaturen / lampen /

dimmers
x

Losse (hang)lampen x

Wijnrek kelder x

Gordijnrails x

Gordijnen x

Overgordijnen x

Vitrages x

Rolgordijnen x

Lamellen x

Jaloezieën x

(Losse) horren / rolhorren x

Plissé gordijnen x

Luxaflex x

Vloerbedekking x

Parketvloer x

Houten vloer(delen) x

Laminaat x

Plavuizen x

Allesbrander x

Houtkachel x

(Gas)kachels x

Designradiatoren x

Radiatorafwerking x

Spiegelwanden x

Schilderij ophangsysteem x

Vaastwasmachine x

Koelkast met vriezer x

Oven x

Magnetron x

Gasfornuis en afzuigkap x

Keukenblok (met bovenkasten) x

(Voorzet) openhaard met toebehoren x

Benschopperstraat 35  |  3401 DG  |  IJSSELSTEIN UT  |  Telefoon 030 - 68 68 280

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 (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

Werkbank en droogrek garage x

(Sier)hek x

Vlaggenmast(houder) + vlag 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? 

CV-installatie x

Boiler x

Warmwatervoorziening, te weten:

Veiligheidsschakelaar wasautomaat x

Waterslot wasautomaat x

Zonnepanelen x

Oplaadpunt elektrische auto x

Zonwering buiten x

Telefoonaansluiting / internetaansluiting x
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Begane grond
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Eerste verdieping

Tweede verdieping



 - Ruime goed onderhouden 2-onder-1-kap woning met garage.

 - Prettige centrale locatie in groenrijke omgeving.

 - Openbaar vervoer en supermarkt binnen handbereik.

 - Mooie royale living met aangebouwde keukenruimte. 

 - Zonnige diepe achtertuin (zuiden) met garage en extra tuinhuis.

 - 4 ruime slaapkamers op de verdieping (mogelijkheid tot 5).

 - Woning is deels voorzien van Hr++ beglazing.

 - Een ruime, goed onderhouden woning op een riant perceel! 

Aanvullende koopcondities: 

Koopovereenkomst zal worden opgesteld met een ouderdomsclausule en een asbestclausule. 

In de garage en het tuinhuis zijn asbesthoudende materialen aanwezig. 
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Bijzonderheden

Scan de QR code en bekijk de film van de woning
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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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Liefde op het eerste gezicht? U kunt direct een bieding

uitbrengen via de volgende link of scan de QR code! 

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

 

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

Shirley van Rijswijk- Meenhorst

Van Oord Makelaardij

Klikbaar

Johan Leenheer

David van Oord

https://app.eerlijkbieden.nl/auction/63eb94be2f2a20f3c9cd19a8
https://www.vanoordmakelaardij.nl/
https://www.linkedin.com/company/van-oord-makelaardij/
https://www.instagram.com/vanoordmakelaardij/
http://www.facebook.com/vanoordmakelaardij

