
Ruim zonneterras 

met een vrije ligging op het zuiden

Oscar Hammerstein-
straat 27, 
Utrecht
€ 265.000,= k.k.



Bouw

Soort woning Begane grond appartement

Bouwjaar 2006

Soort dak Platdak

Isolatie Volledig geïsoleerd

Locatie

Woonoppervlakte 62 m²

Perceeloppervlakte - m2

Inhoud 212 m3

Aantal kamers 3

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 1

Voorzieningen

Verwarming Stadsvoorziening

Warm water Stadsvoorziening

Tuin Zonneterras 

Parkeergelegenheid Eigen parkeerplaats

Berging -

Bijzonderheden
Het appartement is voorzien van kunststof kozijnen

Ligging

Actieve vereniging van eigenaren per maand € 81,92

Oscar 

Hammersteinstraat 27
Kenmerken



Uniek en luxe appartement met eigen 
parkeerplaats!  
Wonen met uitzicht over het groen, genieten van een groot terras op het zuiden en 

daarnaast bij thuiskomst direct je auto parkeren in de parkeergarage is toch echt luxe! 

Aan de Oscar Hammersteinstraat bieden wij je deze mogelijkheid om te wonen in een 

luxe 3- kamerappartement die zonder te klussen zo te betrekken is. De goede afwerking 

is terug te vinden in een mooie keukeninstallatie met schiereiland, compleet hoogwaardig 

sanitaire en goede wand en vloerafwerking. Het appartementencomplex is in 2006 

gebouwd en draagt de naam Widehouse gelegen in een groenrijke omgeving in de goede 

woonwijk Terwijde. Hier heb je op loopafstand een leuk en levendig winkelcentrum waar 

alle voorzieningen aanwezig zijn. In de directe omgeving tref je het Maximapark en ook het 

nieuwe winkelcentrum Leidsche Rijn aan. Ook het NS-station en de sportfaciliteiten zijn 

binnen handbereik. 

Het appartement zelf is uiteraard volledig geïsoleerd. Verwarming en warm water d.m.v. 

stadsvoorziening. Welkom bij dit mooie en fraai gelegen 3- kamerappartement met een 

woonoppervlakte van circa 62m2.
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Indeling (1/4)



Souterrain

Eigen parkeerplaats.

Begane grond

Royale centrale entree voorzien van brievenbussen met intercom, lift en 

trappenhuis.
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Appartement op de eerste woonlaag 

Entree, ruime hal met toegang tot alle vertrekken van het appartement. Een 

ruime slaapkamer van circa 10.7m2 groot heeft een goede lichtinval en ligt 

evenals slaapkamer 2 aan de voorzijde van het appartement. 

De kleinere werk-/studeerkamer van circa 5.5m2 groot is op dit moment in 

gebruik als kastenkamer.
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Indeling (3/4)

De luxe, geheel vernieuwde badkamer (2013) is mooi betegeld en voorzien 

van een inloopdouche, badkamermeubel en designradiator. Het aparte 

toilet is uitgerust met een fontein. De moderne keuken is voorzien van 

een kastenwand met de apparatuur en een kookeiland. Deze mooie en 

luxe keukeninstallatie is voorzien van een koelkast, vriezer, vaatwasser, oven, 

recirculatiekap en keramische kookplaat. 
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Indeling (4/4)

De lichte woonkamer geeft toegang tot het royale en zonnige terras op het 

zuiden van maar liefst 23m2 groot en geniet van een mooi vrij zicht op de 

aangrenzende groenstrook. 

In het gehele appartement zijn de wanden strak afgewerkt. De vloer is 

voorzien van een hoogwaardige laminaatvloer, in de gang en slaapkamer ligt 

vinyl.

Het appartement is luxe afgewerkt en geniet van veel extra’s. 
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Interieur

Verlichting, te weten:

- Inbouwspots/dimmers x

- Opbouwspots/lampen/dimmers x

- Losse (hang)lampen x

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:

- Gordijnrails x

- Gordijnen x

- Overgordijnen x

- Jaloezieën x

- (Losse) horren/rolhorren x

Vloerdecoratie, te weten:

- Vloerbedekking x

- Laminaat x

- Plavuizen

- Marmervloer x

Vinyl x

Designradiator(en) x

Radiatorafwerking x

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) x

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- Kookplaat x

- (Gas) fornuis x

- Afzuigkap x

- Magnetron x

- Oven x

- Combi-oven/combimagnetron x

- Koelkast x

- Vriezer x

- Koel-vriescombinatie x

- Vaatwasser x

Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren:

- Toilet x

- Toiletrolhouder x

- Toiletborstel(houder) x

- Fontein x

Badkamer met de volgende toebehoren:

- Douche (cabine/scherm) x

- Stoomdouche (cabine) x

- Wastafel x

- Wastafelmeubel x

- Toiletkast x

- Toilet x

- Toiletrolhouder x

- Toiletborstel(houder) 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

Telefoonaansluiting/internetaansluiting x

Tuin

Tuinaanleg/bestrating x

Tuinhuis/buitenberging x
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Begane grond

Bijzonderheden
- Het appartement is voorzien van kunststof kozijnen;

- Gelegen op erfpacht waarvan de canon eeuwigdurend is 

afgekocht;

- Actieve vereniging van eigenaren per maand € 81,92;

- Ruim zonneterras met een vrije ligging op het zuiden;

- Gezellig en levendig winkelcentrum met alle voorzieningen 

op loopafstand!

- Uniek en luxe appartement met eigen parkeerplaats!  

Parkeerplaats



Over Terwijde

“Prachtige waterwijk, met brede 
singels en weteringen”



Over Terwijde
Terwijde is het vierde grote woongebied van Leidsche Rijn. Het is een 

prachtige waterwijk, met brede singels en weteringen die toegang  

geven tot de Haarrijnse Plas. Centraal in Terwijde ligt het Waterwinpark.  

Dit waterwingebied is een openbare ruimte voor heel Leidsche Rijn, met 

veel groen en speelmogelijkheden. Diverse verscheidenheid aan woningtypen 

afgewisseld door groen en water maakt de wijk levendig. De drie architecten 

tekenden voor de vormgeving en indeling van deze bijzondere woningen 

wat de wijk speels en bijzonder maakt. Een prettige woonomgeving met veel 

groen, water en volop gezinsleven. Welkom in Terwijde!

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


