
Royale 2/1 kapwoning 

met inpandige garage

Oranjepeerpad 3 
IJsselstein
€ 545.000,= k.k.



Bouw

Soort woning 2- onder- 1 kapwoning

Bouwjaar 2000

Soort dak Platdak

Isolatie
Dak-, muur-, en vloerisolatie en dubbele 

beglazing

Locatie

Woonoppervlakte 160 m²

Perceeloppervlakte 278 m2

Inhoud 667 m3

Aantal kamers 5

Aantal badkamers 2

Aantal woonlagen 3

Voorzieningen

Verwarming cv-combiketel

Warm water cv-combiketel

Tuin Voor- en achtertuin (Oost)

Parkeergelegenheid Parkeer ruimte op eigen terrein

Berging Garage (inpandig)

Bijzonderheden
2 moderne badkamers

Ligging

Op een unieke en zeer fijne woonlocatie gelegen!

Oranjepeerpad 3Kenmerken



Aan de voor- en achterzijde van de woning 
is een boomgaard gesitueerd
Op een fraaie locatie, bieden wij u een royale 2- onder -1 kapwoning aan welke is gelegen 

in de geliefde wijk “De Boomgaard”.  De woning is voorzien van een ruime woonkamer, 

verzorgde keuken, 5 slaapkamers en 2 moderne badkamers. De mooie ligging aan een 

autoluwe doodlopende straat met groot grasveld/boomgaard aan de voorzijde als aan de 

achterzijde is uniek! Aan de voorzijde van de woning is parkeer gelegenheid op eigen terrein 

en er is ook nog een inpandige garage aanwezig.  De mooi aangelegde tuin loopt van voren 

via zij tuin naar de achtertuin. De tuin is voorzien van een groot terras, bloemborders , 

groenborders, Catalpa’s en een dak plantaan. 

De woning is goed onderhouden en voorzien van: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie en 

dubbelglas. Verwarming en warmwater door middel van een cv- combiketel. De woning is in 2000 

gebouwd, de woonoppervlakte is 160m2, de perceeloppervlakte is 278m2. De inpandige garage is 

13m2.
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Indeling (1/4)



Begane grond

Entree/hal met meterkast, toiletruimte (hangend closet en fontein) en toegang 

tot inpandige garage. De garage is circa 13m2 en voorzien van gootsteen, 

elektra en verwarming.

In de hal is de trapopgang naar de eerste verdieping. De ruime woonkamer 

is door zijn grote raampartijen en de open keuken zeer licht te noemen. 

De woonkamer is opgedeeld in een zithoek en eetgedeelte. Kenmerkend 

zijn hier de hoge plafonds en vide. Ook zijn er dubbele openslaande 

deuren naar de achtertuin. Vanuit de woonkamer is er leuk uitzicht op de 

tuin en de boomgaard welke achter de tuin is gesitueerd. De verzorgde 

keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur. Vanuit de keuken is er 

aan de voorzijde uitzicht op de boomgaard. De totale oppervlakte van de 

woonkamer en keuken is  circa 56 m² en zijn voorzien van een plavuizenvloer 

met vloerverwarming.
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Tuin

De zonnige achtertuin is direct aan een boomgaard met speelveld gesitueerd. 

De achtertuin is voorzien van een mooie bestrating, bloemborders en 

groenborders. De achtertuin loopt over in de zij tuin welke weer toegang 

geeft naar de voortuin. De voortuin is voorzien van 2 bol catalpa’s, een dak 

plantaan en een parkeerplaats op eigen terrein.
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Eerste verdieping

Overloop met handige inbouwkast, trap opgang en toegang naar 3 

slaapkamers en badkamer.  De slaapkamers aan de voorzijde zijn circa 6m2 en 

11.5m2 groot. De slaapkamer aan de achterzijde is circa 15.7m2 groot. Op de 

overloop en in de slaapkamers ligt een mooie vloerbedekking. De moderne en 

vergrote badkamer is voorzien van: wastafelmeubel, ligbad, douchecabine en 

hangend toilet.





Oranjepeerpad 3, IJsselstein

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



Indeling (4/4)

Tweede verdieping

Overloop met toegang dakterras, 2 slaapkamers en badkamer. De slaapkamer 

aan de voorzijde is circa 11.5m2 groot. De slaapkamer aan de achterzijde is 

circa 13.8m2 groot en voorzien van ruime inpandige kast met opstel plaats 

voor de cv- combiketel (2010) en mechanische ventilatie. Deze verdieping is 

te vergroten door het dakterras en het platte dak te bebouwen. 
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Interieur

Verlichting, te weten:

- Inbouwspots/dimmers x

- Opbouwspots/lampen/dimmers x

- Losse (hang)lampen x

-  Twee lampjes onder keukenkasten x

(Losse) kasten, legplanken, te weten:

- Planken met steunen in CV kast x

- Planken met steunen in bergkast x

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:

- Gordijnrails x

- Gordijnen x

- Overgordijnen x

- Vitrages x

- Rolgordijnen x

Vloerdecoratie, te weten:

- Vloerbedekking x

- Parketvloer x

- Houten vloer(delen) x

- Laminaat x

- Plavuizen x

Designradiator(en) x

Radiatorafwerking x

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) x

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- Kookplaat x

- Afzuigkap x

- Combi-oven/combimagnetron x

- Koelkast x

- Vriezer x

- Koel-vriescombinatie x

- Vaatwasser x

- Barblad x

Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren:

- Toilet x

- Toiletrolhouder x

- Toiletborstel(houder) x

- Fontein x

Badkamer met de volgende toebehoren:

- Ligbad x
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- Jacuzzi/whirlpool x

- Douche (cabine/scherm) x

- Wastafel x

- Wastafelmeubel x

- Toiletkast x

- Toilet x

- Toiletrolhouder x

- Toiletborstel(houder) x

- Handoekradiator x

Exterieur/Installaties/Veiligheid/Energiebesparing

Schotel/antenne x

Brievenbus x

(Voordeur)bel x

Alarminstallatie x

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpre-

ventie
x

Rookmelders x

Screens/rolluiken x

CV met toebehoren x

(Klok)thermostaat x

Warmwatervoorziening, te weten:

- Via CV-installatie x

- Boiler x

- Close-in boiler x

- Geiser x

Mechanische ventilatie x

Luchtbehandeling x

Telefoonaansluiting/internetaansluiting x

Tuin

Tuinaanleg/bestrating x

Beplanting x

Buitenverlichting x

Vlaggenmast(houder) x

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging x

Planken met steunen in berging/ schuur x
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Bijzonderheden
- Royale 2/1 kapwoning met inpandige garage;

- Ruime woonkamer met vide en hoge plafonds;

- 5 slaapkamers;

- 2 moderne badkamers;

- Zowel aan de voorzijde van de woning als aan de 

achterzijde van de woning is een boomgaard gesitueerd;

- Op een unieke locatie en zeer fijne woonlocatie 

gelegen!
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Begane grond
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Eerste verdieping

Tweede verdieping



Badkamer eerste verdieping

Badkamer tweede verdieping
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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
Benschopperstraat 35

3401 DG IJSSELSTEIN UT

Direct contact

Telefoon: 030 - 68 68 280

info@vanoordmakelaardij.nl


