
Ruime 3 kamerwoning

Zonnig dakterras op het westen

Jacob Simonsz. de 
Rijkstraat 32, 
Utrecht
€ 300.000,= k.k.



Bouw

Soort woning Maisonnette

Bouwjaar 2012

Soort dak Platdak

Isolatie
muurisolatie, vloerisolatie en dubbele 

beglazing

Locatie

Woonoppervlakte 106 m²

Perceeloppervlakte - m2

Inhoud 389 m3

Aantal kamers 3

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 2

Voorzieningen

Verwarming Stadsverwarming

Warm water Stadsverwarming

Tuin Dakterras (west)

Parkeergelegenheid Eigen parkeerplaats in parkeergarage

Berging Inpandig

Bijzonderheden

Eigen parkeerplaats in de parkeergarage;

Erfpacht is eeuwigdurend afgekocht;

Jacob Simonsz. de 

Rijkstraat 32Kenmerken



Moderne keuken en badkamer
In een rustig gelegen straat bieden wij deze comfortabele maisonnette woning aan met 

een zonnig dakterras van circa 18m2 groot welke op het westen gelegen is. De ruime 3 

kamer woning is voorzien van een moderne keuken, badkamer en mooie vloer afwerking. 

Tevens is er in de parkeergarage een eigen parkeerplaats aanwezig. De woning is in een 

nieuw appartementencomplex gesitueerd welke nog geen 10 jaar oud is! Het complex 

is tevens voorzien van een gemeenschappelijke daktuin en is gunstig gelegen met prima 

uitvalswegen naar het centrum en de ring Utrecht. Voorzieningen zoals scholen, openbaar 

vervoer, sport en winkels zijn op loop- en/of fietsafstand.

De woning is goed onderhouden en voorzien van muurisolatie, vloerisolatie en dubbelglas. 

Verwarming en warmwater via stadsverwarming. Service kosten van € 121.92 per maand (incl. 

parkeerplaats).

De woonoppervlakte is 106m2 en de inhoud van de woning is 389 m3. De woning is gebouwd in 

2012.
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Indeling (1/3)



Begane grond

Entree/hal met meterkast, toiletruimte met hangend toilet en fontein en een 

ruime inpandige berging van circa 7m2 met wasmachine aansluiting. Tevens 

is er vanuit de hal toegang naar een slaapkamer welke circa 13.7m2 groot 

is. Via de trapopgang welke in de hal aanwezig is heb je toegang naar de 

woonverdieping. In de hal ligt laminaat en in de slaapkamer ligt tapijt.
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Indeling (2/3)

Eerste verdieping

Via de trap komt u op de woonverdieping met lichte woonkamer, half open 

keuken, moderne badkamer en ruime slaapkamer. De woonkamer is ruim van 

opzet en richting de tuin gesitueerd. Door de grote raampartijen is er een 

lichte en plezierige woonkamer ontstaan. Vanuit de woonkamer is er toegang 

naar de tuin. Het terras is circa 18m2 groot en op het westen gesitueerd 

waardoor je van de avond zon kan genieten. 
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Indeling (3/3)

Aansluitend aan de woonkamer is de half open keuken gesitueerd welke 

is voorzien van de volgende inbouwapparatuur: inductie kookplaat, rvs 

schouwkap, vaatwasser, combimagnetron en koelkast met vriesvak. De 

woonkamer en de keuken zijn samen circa 35m2 en voorzien van een mooie 

laminaatvloer. Bij de keuken bevindt zich een praktische bergkast. De ruime 

slaapkamer is circa 16.2m2 groot. De moderne badkamer is geheel betegeld 

en voorzien van wastafelmeubel, glazendouchewand en hangend toilet. 
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Begane grond
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Eerste verdieping
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Interieur

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:

- Gordijnen

- Rolgordijnen x

Vloerdecoratie, te weten:

- Vloerbedekking x

- Parketvloer

- Houten vloer(delen)

- Laminaat x

Houtkachel

Gas)kachels x

Designradiator(en)

Radiatorafwerking

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) x

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- Kookplaat x

- Afzuigkap

- Oven

- Combi-oven/combimagnetron x

- Koelkast x

- Vriezer

- Koel-vriescombinatie x

- Vaatwasser x

Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren:

- Toilet x

- Toiletrolhouder

- Toiletborstel(houder)

- Fontein x

Badkamer met de volgende toebehoren:

- Douche (cabine/scherm) x

- Wastafel

- Wastafelmeubel x

- Toilet x

- Toiletrolhouder

Exterieur/Installaties/Veiligheid/Energiebesparing

Brievenbus x

(Voordeur)bel x

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpre-

ventie
x

Rookmelders x

(Klok)thermostaat x

Warmwatervoorziening, te weten:

- Via CV-installatie

- Boiler

- Stadsverwarming x

Mechanische ventilatie x

Telefoonaansluiting/internetaansluiting

Veiligheidsschakelaar wasautomaat

Tuin

Tuinaanleg/bestrating x

Beplanting x

Losse plantenpotten x

Grote houten plantenbak x
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Jacob Simonsz. de32

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 16 oktober 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 1:500

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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Bijzonderheden
-  Ruime 3 kamerwoning;

-  Moderne keuken en badkamer;

-  Zonnig dakterras op het westen gelegen;

-  Eigen parkeerplaats in de parkeergarage;

-  Erfpacht is eeuwigdurend afgekocht;



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
Benschopperstraat 35

3401 DG IJSSELSTEIN UT

Direct contact

Telefoon: 030 - 68 68 280

info@vanoordmakelaardij.nl


