
Planetenhof 2

IJsselstein

€ 415.000,- k.k.

Landingsplaats 17

IJsselstein

€ 265.000,- k.k.

Leuk appartement met een mooi

uitzicht over de omgeving! 



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 Portiekflat

Bouwjaar 1971

Soort dak Platdak

Isolatie Dubbel glas

Energielabel A

Woonoppervlakte 99 m²

Inhoud 319 m³

Aantal kamers 4

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 1

Verwarming CV Ketel

Warm water CV Ketel

Tuin Balkon

Parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Berging Box

Voorzien van kunststof kozijnen met dubbele beglazing,

Fijne ligging dichtbij het centrum van IJsselstein en winkelcentrum “de Clinckhoeff’.

Landingsplaats 17Kenmerken

Bouw

Locatie

Voorzieningen

Bijzonderheden

Ligging



Algemeen

Op zoek naar een appartement waar je kan genieten van een vrij uitzicht over de omgeving op je eigen balkon? 

Welkom in dit zeer ruime 4 kamer appartement aan de Landingsplaats 17. Dit appartement heeft een leuk

uitzicht over de omgeving en heeft een prima balkon! Aan de binnenzijde kan je dit appartement verbouwen

naar eigen smaak en inzicht. Een goede woonkamer met keukenruimte vraagt om een leuke invulling. Aan de

ruime woonkamer grenst tevens een royale slaapkamer en de overige 2 slaapkamers zijn in de tussen hal terug

te vinden bij de sanitaire voorzieningen die evenals de keukenruimte eenvoudig zijn. 

Kom je het zelf bekijken en je mogelijkheden onderzoeken?

Dit appartement is grotendeels geïsoleerd en geheel voorzien van dubbele beglazing en kunststof kozijnen. 

De Verwarming en warm water is via cv combiketel geplaatst in 2017. Op de begane grond tref je nog een

eigen berging aan. De actieve vereniging van eigenaren is gezond en heeft alle administratieve zaken op orde.

Het appartement is gebouwd in 1971 en heeft een woonoppervlakte van ca.96m2 en energielabel A. 

Maak jij van dit appartement jouw nieuwe thuis? 
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Entree

Centrale entree met videofoon installatie, brievenbussen en elektrische toegangsdeur. 

Aan de rechterzijde tref je direct de bergingen aan. Dit appartement heeft een eigen berging van ca.8m2. 

Via de trapopgang kom je op de tweede verdieping waar het appartement gesitueerd is. 
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Woonkamer en keuken

Hal/entree met meterkast en toegang tot de zeer royale woonkamer met aangrenzende woonkeuken. 

De meterkast is vernieuwd en tevens voorzien van glasvezel aansluiting. 

Ook tref je in de hal in een bergkast met de cv combiketel aan die geplaatst is in 2017. 

Leuke en goed in te delen woonkamer die ook toegang geeft tot de woonkeuken en een aangrenzende

slaapkamer. De woonkamer en woonkeuken zijn samen maar liefst groot ca.35m2. Door de grote

raampartijen zijn dit fijne en lichte leefruimtes met een directe toegang tot het fijne balkon. 

De keukeninstallatie is eenvoudig en vraagt om vernieuwing.
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Slaapkamer en badkamer

Een ruime aangrenzende slaapkamer t.h.v. de woonkamer is groot ca.14m2. De overige 2 slaapkamers direct

grenzend aan de tussen hal bij de badkamer en het toilet zijn groot ca.11m2 en 8m2. De badkamer en het

toilet zijn eenvoudig en geeft de ruimte voor de douche gelegenheid, wastafel en eventueel de wasmachine. 
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 Appartement met eigen cv combiketel (2017).

 Actieve vereniging van eigenaren kosten per maand ca. €140,- 

 Voorzien van kunststof kozijnen met dubbele beglazing.

 Parkeergelegenheid direct achter en naast het appartementen complex.

 Fijne ligging dichtbij het centrum van IJsselstein en winkelcentrum “de Clinckhoeff’.

 Keuze notaris voor verkoper: notaris Duinstra te IJsselstein.

Asbestclausule, niet bewoningsclausule verkoper.

Vraag de makelaar om uitleg, wij helpen je graag verder!

Bijzonderheden en aanvullende clausules

Aanvullende clausules:
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Eerste verdieping
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Berging

Scan de QR code en bekijk de video
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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/63bd32aadf40c3d9a5e37a52
https://app.eerlijkbieden.nl/auction/640b25c75cef1e04919af9ee
https://app.eerlijkbieden.nl/auction/640b25c75cef1e04919af9ee
https://www.vanoordmakelaardij.nl/
https://www.linkedin.com/company/van-oord-makelaardij/
https://www.instagram.com/vanoordmakelaardij/
http://www.facebook.com/vanoordmakelaardij

