
Luxe vrijstaande woning

met een geweldige ligging!

Boveneind NZ 72, 
Benschop
€ 1.200.000,= k.k.



Bouw

Soort woning Vrijstaande woning

Bouwjaar 1927

Soort dak Zadeldak

Isolatie Deels geïsoleerd en dubbel glas

Locatie

Woonoppervlakte 238 m²

Perceeloppervlakte 3390 m2

Inhoud 980 m3

Aantal kamers 7

Aantal badkamers
1 complete badkamer en een extra 

douche bij wellness ruimte

Aantal woonlagen 3

Voorzieningen

Verwarming CV ketel cw-6

Warm water CV ketel cw-6

Tuin Tuin rondom de woning

Parkeergelegenheid meer dan voldoende parkeergelegenheid

Berging Externe bergruimte: 82m2

Bijzonderheden

Luxe en karakteristiek woonhuis

Ligging

Uniek object nabij IJsselstein in alle rust die de locatie met zich mee brengt

Boveneind NZ 72 Kenmerken



Karakteristiek woonhuis in het prachtig 
omgeven landschap van de Lopikerwaard!
Altijd al willen wonen in een charmant wit huis waar de authentieke details en kostbare 

bouwstijl bewaard zijn gebleven én succesvol  is aangepast aan de huidige wooneisen? Is 

landelijk wonen, maar toch dichtbij alle voorzieningen, uw ultieme woonwens? Dan kunnen 

we u met plezier welkom heten bij dit pareltje uit ons woningaanbod! Dit prachtige object 

geniet van al deze bovenstaande omschreven wensen en kenmerkt zich specifiek door 

de luxe woonkeuken, sfeervolle en authentieke woonkamer, de prachtige werkkamer 

c.q. tuinkamer, wellness ruimte met sauna, buitenkeuken met bar, zwembad en zelfs een 

paardenstal met paardenbak. De woning is gebouwd in 1927 en de huidige eigenaren hebben 

met veel zorg en aandacht de woning verbouwd naar de huidige staat. Ook bouwkundig 

gezien is er veel aandacht besteed aan o.a. de elektra, vernieuwing van leidingen, plaatsen 

van dubbele beglazing en dak- en vloerisolatie. De moderne elementen die wij in deze tijd 

wensen bij een woning van dit kaliber zoals een royale woonkeuken en ontspanningsruimte 

zijn aanwezig en maakt het totaal plaatje volledig af. De ligging van de woning aan de 

Boveneind NZ  tussen IJsselstein en Benschop in, zorgt voor een snelle ontsluiting naar de 

omliggende plaatsen. IJsselstein ligt op 2 kilometer afstand en is goed bereikbaar evenals de 

snelwegen. Hierdoor kunnen wij met recht spreken over een goede ligging in het prachtig 

omgeven landschap van de Lopikerwaard. Laten we door de woning heen lopen om zo een 

duidelijk beeld te krijgen van dit bijzonder object!

De woning is gelegen op een perceel van in het totaal 3.390m2. Inhoud 980m3. Woonoppervlakte 

238m2. Externe opstallen 82m2. Verwarming en warmwater d.m.v. cv. combiketel cw-6 uit 2016. 

Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing. De woning is op essentiële onderdelen geïsoleerd. 
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Begane grond

Een statige jaren ’30 entree met hal waarin de mooie details de eerste 

blikvanger zijn bij het betreden van deze woning. 

Via de van origine glas-in-lood deur is er direct toegang tot de sfeervolle 

woonkamer. Aan de rechterzijde van de hal bevindt zich een trapopgang naar 

de verdieping en de ruim bemeten luxe badkamer. 

De woonkamer met de open haard en de erker aan de voorzijde heeft volop 

ruimte voor een goede zitgelegenheid. Via de openslaande deuren aan de 

achterzijde is er toegang tot de ruime tuin. 
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De luxe woonkeuken is aan de rechterzijde te vinden. Deze mooie ruimte is 

voorzien van een robuuste landelijke keuken met een hoog afwerkingsniveau. 

Het ontbreekt hier niet aan goede apparatuur bijvoorbeeld in de vorm van 

een imposant fornuis (Viking). In de woonkeuken is voldoende ruimte voor 

een royale eetgelegenheid en heeft een sfeervolle gashaard. 

Via een glas-in-lood deur in de woonkamer gaat de woonkamer over in de 

bijkeuken die aan weerszijde toegang geeft tot de tuin en tevens een toilet 

herbergt. Aangrenzend bevindt zich een multifunctionele ruimte, nu ingericht 

als werkkamer, met openslaande deuren naar de tuin. 
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Deze ruimte loopt over in een eigen wellness en fitnessruimte en heeft via 

een vaste trap toegang tot een prachtige verdieping met veel dakvensters 

en een glaspartij aan de achterzijde. Het uitzicht is hier adembenemend te 

noemen. De afwerking in de genoemde ruimtes is perfect in orde.  

Deze ruimte is uitermate geschikt voor een woon/werk combinatie aan huis. 

Door de ruime opzet is qua indeling en functie van de ruimte veel mogelijk.
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Eerste verdieping

De verdieping boven het oude huis heeft 3 mooie slaapkamers en een 

trapopgang naar een tweede verdieping. De slaapkamers zijn groot ca.17m2, 

11m2 en 11m2. Alle slaapkamers zijn mooi afgewerkt. De slaapkamer aan de 

voorzijde geeft tevens toegang tot klein balkon met prachtig uitzicht. Op de 

overloop is ook een ruim bemeten toilet aanwezig.

Tweede verdieping

Goede voorzolder en extra 4e slaapkamer. Door het schuine dak heeft de 

slaapkamer een beperkte stahoogte doch perfect geschikt als kinderkamer. 
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Tuin / perceel

Het perceel waar de woning op ligt is maar liefst 3.390m2 groot. Hierdoor 

is er veel tuin aanwezig die met zorg door de eigenaren is ingedeeld. Direct 

achter de woning is een groot terras aanwezig en een gezellige buitenkeuken. 

De hottub ligt hier achter verscholen voor de fijne momenten tijdens de late 

zomeravonden. Het fraaie zwembad ligt op een mooie plek in deze tuin en 

heeft een groot terras direct aan het zwembad. Door de beschutte ligging is 

het hier volop genieten van deze luxe op veel momenten in het jaar. Uiteraard 

is het zwembad uitgerust met een pomp en filterinstallatie. 
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Op het perceel is nog een grote en een kleinere schuur aanwezig. Het zijpad 

(auto breed) langszij geeft ook toegang tot de paardenstal en de paardenbak. 

De paardenstal heeft plaats voor 2 paarden/pony’s en de rijbak heeft de goede 

afmetingen (20x40m) voor hobbymatig paardrijden.

De vele mooie vaste beplanting, goede aanleg en verdeling van de tuin maken 

het totaalplaatje compleet! Wilt u het echt ervaren? Loop dan met ons mee 

wij laten u graag alles zien, welkom!
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Tuin

Tuinaanleg/bestrating/beplanting x

Buitenverlichting x

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder x

Tuinhuis/buitenberging x

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging x

(Broei)kas x

Woning

Vlaggenmast x

Schotel/antenne x

Brievenbus x

(Voordeur)bel x

Alarminstallatie x

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie x

Rolluiken/zonwering buiten x

Zonwering binnen x

Raamdecoratie, te weten:

- gordijnrails x

- gordijnen/vitrages x

- rolgordijnen x

- losse horren/rolhorren x

Vloerdecoratie, te weten:

- vloerbedekking x

- parketvloer/laminaat x

- plavuizen x

CV met toebehoren x

Thermostaat x

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling x
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Bijzonderheden

Airconditioning x

(Voorzet) open haard met toebehoren x

Kachels x

Isolatievoorzieningen x

Keukenblok met bovenkasten x

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- vaatwasser x

- oven x

- koelkast x

- Quooker x

Verlichting, te weten:

- keukenplanken x

- inbouwspots x

Vast bureau x

Wastafels met accessoires x

Toilet- en badkameraccessoires, te weten:

- wc bril x

- borstel garnituur x

- wc rolhouder x

- kranen / douche x

- badkamer meubel x

- wastafels x

Sauna met toebehoren x

Veiligheidsschakelaar wasautomaat x

Waterslot wasautomaat x

Overige zaken, te weten:

- hottub x

- buitenkeuken accesoires (BBQ + koelkast) x
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• Luxe en karakteristiek woonhuis

• Woonklaar en volledig eigentijds

• Alle wenselijke elementen zijn aanwezig;

• Werken aan huis, ontspannen aan huis; alles is hier 

mogelijk!

• Uniek object nabij IJsselstein in alle rust die de locatie 

met zich mee brengt! 

Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Boveneind NZ72

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 8 mei 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

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.
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Begane grond
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Eerste verdieping



Tweede verdieping



Boveneind NZ 72, Benschop

Kerkstraat 35  |  3401 CM  |  IJSSELSTEIN UT  |  Telefoon 030 - 68 68 280

Schuur 1

Schuur 2

Kelder



Stal

Buitenkeuken



Wij zijn een jong, dynamisch 

team met een enorm plezier 

in het vak en 100% aandacht 

voor onze klanten.  

Ons kantoor is 6 dagen per 

week geopend en we  kennen 

de weg als geen ander in 

 IJsselstein e.o.  

Vanzelfsprekend verstaan wij 

ons vak;  hebben jarenlange 

ervaring en zijn tevens  

aangesloten bij de  

Nederlandse Vereniging van 

Makelaars [NVM]. 

Lees meer over ons 

en onze diensten op  

www.vanoord makelaardij.nl

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

Van Oord Makelaardij
Tijdelijk adres i.v.m. verbouwing  

Kerkstraat 35

3401 CM IJSSELSTEIN UT

Direct contact

Telefoon: 030 - 68 68 280

info@vanoordmakelaardij.nl


