
Appartement op de begane grond 

met een ruim terras

Monta Rosa 36 
Montfoort
€ 525.000,= k.k.



Bouw

Soort woning Begane grond appartement

Bouwjaar 2008

Soort dak Platdak

Isolatie Volledig geïsoleerd

Locatie

Woonoppervlakte 122 m²

Perceeloppervlakte - m2

Inhoud 459 m3

Aantal kamers 3

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 1

Voorzieningen

Verwarming Cv-combiketel

Warm water Cv-combiketel

Tuin Zonneterras 

Parkeergelegenheid Parkeergarage

Berging Garage (inpandig)

Bijzonderheden
Mooie en lichte woonkamer

Ligging

Op een zeer fraaie locatie gelegen!

Monta Rosa 36Kenmerken



Uitzicht op de Hollandse IJssel vanuit 
woonkamer, keuken en terras
Een zeer fraai gelegen comfortabele begane grond appartement met een prachtig uitzicht 

op de rivier ‘’De Hollandse IJssel’’. Het royale 3 kamer appartement heeft een lichte en 

ruime woonkamer, moderne inbouwkeuken, twee mooie slaapkamers en een moderne 

badkamer. Tevens heeft  het appartement een eigen garage voor twee auto’s. 

Het appartementencomplex Monta Rosa is gelegen pal aan de Hollandse IJssel en aan de 

rand van het centrum Montfoort. Het stijlvolle complex uit 2008 is goed onderhouden en 

bestaat uit een ondergrondse parkeergarage met afsluitbare garages en drie woongebouwen. 

De drie vrijstaande woongebouwen zijn gebouwd met tussenruimtes en een fraaie 

binnentuin, om het geheel licht en lucht te geven. De gebouwen zijn ontworpen in een 

karakteristieke klassieke bouwstijl waarbij gebruik is gemaakt van materialen van topkwaliteit. 

Alle verdiepingen inclusief de garage zijn met de lift vanuit het eigen gebouw te bereiken.
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Indeling (1/3)



Begane grond

Entree met postbussen en belplateau (videofoon). Hal met toegang naar 

trappenhuis, lift en algemene fietsenstalling. Vanuit deze hal is tevens toegang 

naar het appartement.

Souterrain

De inpandig bereikbare parkeergarage voorziet van eigen afsluitbare garage. 

De garage behorende bij dit appartement is voorzien van een elektrisch 

bedienbare deur met aparte loopdeur. De afmeting van circa 5.40 x 

5.84 m biedt voldoende ruimte voor twee auto’s. De buiteninrit naar de 

parkeergarage is in koude wintermaanden verwarmd.
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Indeling (2/3)

Begane grond

Entree/hal met meterkast, garderobe en toegang tot alle vertrekken. De royale 

en sfeervolle woonkamer is voorzien van een parketvloer en fijne ‘’Spachtel 

Putz’’ wandafwerking. Door de grote raampartijen en de extra ramen in de 

zijgevel is er een mooie en lichte woonkamer ontstaan. Vanuit de woonkamer 

en keuken heeft u een fraai uitzicht op de Hollandse IJssel en eigen terras/

tuin. Dit fijne terras is bereikbaar via een deur en schuifpui. Dit terras is ruim 

van opzet en biedt daarom voldoende plaats om met vrienden of familie te 

genieten van het uitzicht. Aansluitend aan het terras is de gemeenschappelijke 

tuin gelegen. De moderne L-vormige inbouwkeuken is van het merk Siematic 

en voorzien van de volgende inbouwapparatuur:  keramische kookplaat, rvs 

schouwkap, hete luchtoven en koel/vries combinatie. De keuken is afgewerkt 

met een aanrechtblad van graniet.

De woonkamer en keuken zijn samen circa 66m2 groot.
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Indeling (3/3)

De hoofdslaapkamer is ruim van opzet, circa 16.1m2 groot en voorzien van 

spachtel putz wandafwerking, grote kastenwand en een deur naar buiten. 

De andere slaapkamer is circa 7.9m2 groot en ook voorzien van spachtel 

putz wandafwerking. Vanuit de centrale hal is de toiletruimte, de moderne 

badkamer en was/bergruimte bereikbaar. De toiletruimte is geheel betegeld 

en voorzien van fontein en hangend toilet. De moderne badkamer is ruim 

van opzet, geheel betegeld en voorzien van: wastafel, doucheruimte, ligbad, 

hangende toilet en handdoeken radiator. De was/ bergruimte is voorzien van 

plavuizenvloer, opstel plaats voor de cv- combiketel en wasmachine aansluiting.
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Interieur

Verlichting, te weten:

- Inbouwspots/dimmers x

- Opbouwspots/lampen/dimmers x

- Losse (hang)lampen x

(Losse) kasten, legplanken, te weten:

- Slaapkamerkast x

- Rek in washok en garage x

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:

- Gordijnrails x

- Gordijnen x

- Overgordijnen x

- Vitrages x

- Rolgordijnen x

- Lamellen x

- Jaloezieën x

- (Losse) horren/rolhorren x

Vloerdecoratie, te weten:

- Vloerbedekking x

- Parketvloer x

- Houten vloer(delen) x

- Laminaat x

- Plavuizen x

Voorzet) openhaard met toebehoren x

Allesbrander x

Houtkachel x

Gas)kachels x

Designradiator(en) x

Radiatorafwerking x

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) x

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- Kookplaat x

- (Gas) fornuis x
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- Afzuigkap x

- Magnetron x

- Oven x

- Combi-oven/combimagnetron x

- Koelkast x

- Vriezer x

- Koel-vriescombinatie x

- Vaatwasser x

- Quooker x

- Koffiezetapparaat x

Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren:

- Toilet x

- Toiletrolhouder x

- Toiletborstel(houder) x

- Fontein x

Badkamer met de volgende toebehoren:

- Ligbad x

- Jacuzzi/whirlpool x

- Douche (cabine/scherm) x

- Stoomdouche (cabine) x

- Wastafel x

- Wastafelmeubel x

- Planchet x

- Toiletkast x

- Toilet x

- Toiletrolhouder x

- Toiletborstel(houder) x

- Radiator x

Exterieur/Installaties/Veiligheid/Energiebesparing

Schotel/antenne x

Brievenbus x

(Voordeur)bel x

Alarminstallatie x
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(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

Airconditioning met toebehoren (aantal: .....) x

Telefoonaansluiting/internetaansluiting x

Veiligheidsschakelaar wasautomaat x

Waterslot wasautomaat x

Zonnepanelen x

Tuin

Tuinaanleg/bestrating x

Beplanting x

Buitenverlichting x

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder x

CV/geiser/boiler x

Keuken/tuin/kozijnen x

Intelligente thermostaten e.d. x

Stadsverwarming x

Zonnepanelen x

        

Zijn er zaken die geen eigendom zijn van 
verkoper omdat er sprake is van een lease-
contract. Zo ja, neemt verkoper de zaak mee 
of moet het betreffende contract worden 
overgenomen? 
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Begane grond
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Souterrain



Bijzonderheden
- Op de begane grond gelegen met een ruim(e) terras/tuin;

- Mooie en lichte woonkamer;

- Moderne inbouwkeuken;

- Vanuit de woonkamer, keuken en terras heeft u uitzicht op de Hollandse IJssel;

- Garage voor twee auto’s;

- Maandelijkse bijdrage VVE voor garage en woning bedraagt circa € 243,41;

- Op een zeer fraaie locatie gelegen!



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


