
Hoekwoning met goede ligging 
en landelijk karakter

Dorp 87D 
Benschop 
€ 235.000,- k.k. 



Bouw

Soort woning Hoekwoning

Bouwjaar 1950

Soort dak Zadeldak

Isolatie Gedeeltelijk dubbelglas

Locatie

Woonoppervlakte 82 m²

Perceeloppervlakte 270 m2

Inhoud 348 m3

Aantal kamers 4

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 2 en bergzolder

Voorzieningen

Verwarming cv- ketel

Warm water cv- ketel

Tuin Achtertuin (zuid)

Parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Berging Vrijstaand hout

Bijzonderheden
Gelegen op een hoek op ruim perceel

Ligging

Een woning met mogelijkheden dichtbij IJsselstein

Dorp 87DKenmerken



Een hoekwoning met mogelijkheden 
dichtbij IJsselstein.
Ben jij die handige klusser en heb jij een woonwens om dichtbij IJsselstein te wonen 

en toch landelijk? Dan kan dit hoekhuis zomaar eens de perfecte match zijn. 

Wij zoeken hier mensen die echt een eigen droomwoning kunnen creëren. Dit in de 

basis goede woonhuis kun je  geheel naar eigen wens maken. De goede ligging met het 

landelijke karakter, het fijne uitzicht aan de voor- en achterzijde en de goede ruimte 

in de woning zorgen voor deze mogelijkheden. De tuin, gelegen op het zuiden met 

prachtig vergezicht, is bereikbaar via de zijkant van de woning. Aan de voorzijde zijn 

hoofdzakelijk vrijstaande woningen en woonboerderijen te vinden; een heerlijk uitzicht! 

Binnen in de woning zijn een goede woonkamer, eenvoudige keuken en 3 prettige 

slaapkamers terug te vinden. De badkamer is recent vernieuwd waardoor die klus je 

bespaard is.

Verder is de woning grotendeels voorzien van dubbele beglazing en is er verwarming en 

warmwater d.m.v. een cv combiketel. Het geheel is gelegen op een perceel van 270m2. 

Inhoud woning ca.348m3, woonoppervlakte ca.82m2. 
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Indeling

Ruime voortuin met langszij naar de achtertuin.

Entree woning met trapopgang naar de verdieping, meterkast, bergkast/kelder, 

toilet en toegang tot de woonkamer en achter gelegen keukenruimte.

De woonkamer heeft op dit moment een tussen pui waarmee een voor- en 

achterkamer is gecreëerd. Op eenvoudige wijze is deze pui te verwijderen 

waardoor er een goede ruimte ontstaat van ca.27m2. De keukenruimte aan 

de achterzijde heeft een eenvoudig keukenblok en er is een toegangsdeur naar 

de tuin, gelegen op het zuiden.
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Verdieping

Overloop met raam (wat zorgt voor prettig daglicht bij de trapopgang), 

opstelplaats cv combiketel en toegang tot de 3 slaapkamers en badkamer. 

Tevens is er een vlizotrap aanwezig die toegang geeft tot de bergzolder. 

De slaapkamers zijn groot ca.13.2m2, 13m2 en 4.8m2. Op eenvoudige 

wijze zijn deze slaapkamers gebruiksklaar te maken. De badkamer, gelegen 

aan de voorzijde, is vernieuwd en geheel betegeld. In de badkamer is een 

douchegelegenheid en wastafel aanwezig. Tevens is er natuurlijke ventilatie 

mogelijk d.m.v. raam. 





Dorp 87D, Benschop

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

N.v.t
.

Interieur

Verlichting, te weten:

- Inbouwspots/dimmers x

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers x

- Losse (hang)lampen 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

Overige, te weten:

- Spiegelwanden x

- Schilderij ophangsysteem x

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) x

Exterieur/Installaties/Veiligheid/Energiebesparing

Schotel/antenne  x

Brievenbus x

Kluis x

(Voordeur)bel x

Alarminstallatie x

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpre-

ventie
x

Rookmelders x
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(Klok)thermostaat x

Airconditioning x

Screens x

Rolluiken x

Zonwering buiten x

Warmwatervoorziening, te weten:

- Via CV-installatie x

- Boiler x

- Geiser x

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten:

Telefoonaansluiting/internetaansluiting x

Veiligheidsschakelaar wasautomaat x

Waterslot wasautomaat x

Zonnepanelen x

Oplaadpunt elektrische auto x

Tuin

Tuinaanleg/bestrating x

Beplanting x
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CV x

Boiler x

Zonnepanelen x
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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? 

Verlichting/installaties

Buitenverlichting x

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder x

Bebouwing:

Tuinhuis/buitenberging x

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging x

(Broei)kas x

Overig:

(Sier)hek x

Vlaggenmast(houder) x
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Begane grond

“Perfect uitzicht aan zowel de 
voor- alsmede achterzijde.”



Eerste verdieping
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Zolder

Berging



Bijzonderheden Koopakte
• Een woning met mogelijkheden dichtbij IJsselstein;

• Gelegen op een hoek op ruim perceel;

• Perfect uitzicht aan zowel de voor- alsmede achterzijde;

• Ben jij die handige klusser? Welkom! 

• Projectnotaris Blokhuis en Duinstra.

• Ouderdomsclausule.

• Niet bewoningsclausule.

• Asbestclausule.
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“Ruime mogelijkheden, 
midden in het groene hart”



Over Benschop
Wonen in Benschop is deel uitmaken van de gemeente Lopik. Benschop ligt 

centraal in Nederland midden in het groene hart. Het gezellige dorpse  

karakter en de mooie omgeving maakt wonen in Benschop aangenaam. 

Tevens is Benschop omsloten door grotere gemeentes zoals IJsselstein en 

Schoonhoven. Voor fietsers en wandelaars biedt de Lopikerwaard vele  

mogelijkheden evenals de rijke historie welke terug gaat naar 1150. Benschop 

biedt haar inwoners (3500) ruime mogelijkheden om te kunnen voorzien in 

haar dagelijkse levensbehoeften waaronder twee basisscholen en een kinder-

dagverblijf. 

Wonen met een dorpsgevoel, wonen dichtbij de grote steden, wonen in 

natuurgebied, het is wonen in Benschop! 



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


