
Vrijstaande semi bungalow

met vrij uitzicht op de weilanden

Achtersloot 117, 
IJsselstein
€ 598.500,= k.k.



Bouw

Soort woning Bungalow, vrijstaande woning

Bouwjaar 2004

Soort dak Samengesteld dak

Isolatie Volledig geïsoleerd

Locatie

Woonoppervlakte 130 m²

Perceeloppervlakte 1530 m2

Inhoud 614 m3

Aantal kamers 5

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 2

Voorzieningen

Verwarming CV ketel

Warm water CV ketel

Tuin Rondom

Parkeergelegenheid Garage en parkeerruimte op eigen terrein

Berging Vrijstaande grote berging

Bijzonderheden

Mooie aangelegde tuin met grote schuur

Ligging

In het buitengebied tussen Montfoort en IJsselstein

Achtersloot 117Kenmerken
Mooie, vrijstaande woning gelegen op een 
ruim perceel
Vrijstaande verrassende semi bungalow op een mooie locatie gelegen in het buitengebied

tussen Montfoort en IJsselstein! De bebouwde kom van de pittoreske stadjes IJsselstein en

Montfoort en de uitvalswegen A12 en A2 zijn alle binnen 10 minuten autorijden bereikbaar.

De woning is op een ruim perceel gesitueerd welke is voorzien van diverse fruitbomen,

meerdere terrassen, diverse groen- en bloemborders, mooi oprijpad en een grote houten

schuur.

De woning dateert uit 2004 en is zeer goed onderhouden en voorzien van dakisolatie incl.14

zonnepanelen, muur- en vloerisolatie en dubbelglas, hierdoor beschikt de woning over een

energielabel A.

De woning is voorzien van een woonkamer aan de voorzijde met vrij uitzicht op de

weilanden, moderne inbouwkeuken, slaapkamer met moderne badkamer en werkkamer

op de begane grond. Tevens is de begane grond nog voorzien van een bijkeuken en ruime

inpandige garage. Op de eerste verdieping zijn er nog 2 slaapkamers aanwezig.

Verwarming en warm water via cv-combiketel. Bouwjaar 2004. Woonoppervlakte 130 m²,

inpandige garage 31m². Houten schuur 31m². Inhoud woning 614m³. Perceel oppervlakte

1530m².
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Indeling (1/4)

Begane grond

Entree/hal met meterkast, toiletruimte, trapopgang naar de 1e verdieping,

toegang naar de woonkamer, werkkamer, slaapkamer en bijkeuken. De

woonkamer is aan de voorzijde van de woning gesitueerd en heeft een mooi

uitzicht op de voortuin en het weiland. Aansluitend aan de woonkamer is

de keuken gesitueerd welke is voorzien van een verzorgde inbouwkeuken

met de volgende apparatuur: keramische kookplaat, rvs schouwkap, koelkast,

vaatwasser, combi-magnetron en close-in boiler. Vanuit de keuken is er een

deur naar de tuin. De woonkamer en de keuken zijn samen circa 38m².
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Indeling (2/4)

De ruime slaapkamer is circa 17.5m² en geeft toegang naar de moderne

badkamer welke is voorzien van: wastafel, ligbad voorzien van whirlpool,

douchecabine en vloerverwarming. De werkkamer welke bereikbaar is

via de centrale hal is circa 8.3m² groot. De bijkeuken is voorzien van een

plavuizenvloer, wasmachine-aansluiting, deur naar de zijtuin met terras en

toegang naar de inpandige garage. Deze ruime garage van circa 32m² is in

spouw uitgevoerd en voorzien van een aparte deur en elektrische garage deur.

De mogelijkheid bestaat om de garage bij de woonoppervlakte te betrekken

als bij voorbeeld woonkeuken en/of extra slaapkamer(s) en badkamer.
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Indeling (3/4)

Eerste verdieping

Overloop met toegang naar 2 slaapkamers en toegang naar het dakterras van

circa 12m². De slaapkamers zijn circa 16m² en 10.4m² en beide zijn voorzien

van knieschotten met veel bergruimte. Tevens is één slaapkamer voorzien van

een wastafel.
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Indeling (4/4)

Tuin

De fraai aangelegde tuin begint aan de voorzijde met een hekwerk, oprijpad

met grind, diverse fruitbomen in de voortuin en meerdere bloemborders.

Naast de woning, op eigen terrein, is er voldoende parkeergelegenheid.

De achtertuin is voorzien van een gazon, grote schuur welke gedeeltelijk is

voorzien van steen en hout. Deze schuur is circa 31m² en is opgedeeld in 2

delen. De achtertuin is ook voorzien van diverse fruitbomen, walnotenboom,

kleine kas en een moestuin. In deze achtertuin heeft u volop privacy en kunt

de gehele dag van de zon en/of schaduw genieten. De achtertuin loopt over

na de zijtuin van de woning welke gelegen is aan een sloot met een leuk en

prettig terras.
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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

Voet droogmolen x

Woning

Vlaggenmast x

Schotel/antenne x

Brievenbus x

(Voordeur)bel x

Alarminstallatie x

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie x

Rookmelders x

Rolluiken/zonwering buiten x

Zonwering binnen x

Vliegenhorren 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
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Bijzonderheden

CV met toebehoren x

Thermostaat x

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling x

Airconditioning x

(Voorzet) open haard met toebehoren x

Allesbrander x

Kachels x

Isolatievoorzieningen x

Radiatorafwerking x

Schilderijophangsysteem x

Keukenblok met bovenkasten x

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- Combi-oven Bosch x

- Vaatwasser Bosch x

- Koelkast Miele x

- Afzuigkap Miele x

- Kookplaat Bosch x

Verlichting, te weten:

- Spots x

Vast bureau x

Spiegelwanden x

Wastafels met accessoires x

Badkameraccessoires

- Whirlpool x

Sauna met toebehoren x

Veiligheidsschakelaar wasautomaat x

Waterslot wasautomaat x
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• Leuke, vrij gelegen semi bungalow

• De woning heeft 4 slaap-/werkkamers

• Moderne badkamer

• Grote inpandige garage welke diverse mogelijkheden

biedt

• Gelegen op een ruim perceel

• Mooie aangelegde tuin met grote schuur

• Vrij uitzicht op de weilanden!
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Eerste verdiepingBegane grond

KasBerging
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Opties voor eventuele verbouwingen
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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 autovrij.  

U kunt hier heerlijk winkelen en er zijn vele horeca gelegenheden 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 prachtige woon- en werkomgeving centraal gelegen in  

Nederland!



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


