
Orpheuslaan 43 
Nieuwegein

€ 310.000,- k.k.

Moderne en ruime 
tussenwoning in een prettige 
woonomgeving



Bouw

Soort woning Tussenwoning

Bouwjaar 1978

Soort dak Zadeldak

Isolatie Dakisolatie en dubbele beglazing

Locatie

Woonoppervlakte 117 m²

Perceeloppervlakte 141 m2

Inhoud 407 m3

Aantal kamers 4

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 3

Voorzieningen

Verwarming cv-combiketel

Warm water cv-combiketel

Tuin Achtertuin (West)

Parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Berging Vrijstaand hout

Bijzonderheden
Woonkamer en keuken voorzien van mooie parketvloer

Ligging

Op een plezierige locatie gelegen!

Orpheuslaan 43Kenmerken



Moderne en ruime tussenwoning!
Moderne en ruime tussenwoning op een plezierige locatie gelegen. 

De woning is voorzien van een tuingerichte woonkamer, mooie inbouwkeuken, ruime 

slaapkamers en moderne badkamer. De zonnige achtertuin is op het westen gelegen en 

voorzien van een terras, tuinkast, gazon, houten berging en achterom. In deze leuk aangelegde 

tuin kan je tot in de avonduren van de zon genieten. De woning ligt in de plezierige wijk 

Zuilenstein, vlakbij openbaar vervoer, scholen en park. De woning is goed onderhouden en 

voorzien van dakisolatie en dubbelglas. 

De woning wordt verwarmd via cv-combiketel (HR 2016). Bouwjaar 1978, woonoppervlakte 

van 117m². Perceeloppervlakte van 141m². De inhoud van de woning is 407m³.
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Indeling (1/4)

Begane grond

Entree met een mooie, vergrootte hal die voorzien is van een grote 

vaste kastenwand, moderne toiletruimte met hangend toilet en fontein, 

trapopgang en toegang naar de woonkamer. 

De woonkamer is tuingericht en voorzien van openslaande deuren 

naar de achtertuin. Vanuit de woonkamer is een leuk uitzicht op de tuin. 

Aansluitend aan de woonkamer is aan de voorzijde van het huis de 

keuken. De woonkamer en keuken zijn samen circa 34.1m² 
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Keuken

De keuken is voorzien van een mooie U- vormige inbouwkeuken met 

de volgende apparatuur: 5-pits gas kookplaat, rvs-afzuigkap, vaatwasser, 

koelkast, heteluchtoven, vriezer en oven met magnetron. Warmwater 

via hotfillboiler met warm waterinlaat en een aanrechtblad van graniet. 

Tevens biedt de keuken veel bergruimte. In de woonkamer en keuken ligt 

een mooie lichte eiken parketvloer.
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Tuin

Aan de voorzijde is een kleine tuin gesitueerd. De leuk aangelegde 

achtertuin is voorzien van een groot terras tegen de woning aangelegen 

en heeft een 2e terras achter in de tuin. Tevens is de tuin voorzien van 

gazon, houten berging, tuinkast, achterom, diverse bloemenborders en 

groenborders. De achtertuin is op het westen gelegen waardoor je tot in de 

avonduren van de zon kan genieten!
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1e Verdieping

Overloop met 2 ruime slaapkamers (voorheen 3), moderne badkamer en 

trapopgang. De slaapkamer aan de voorzijde is circa 15.2m². De slaapkamer 

aan de achterzijde is circa 22.2m² en voorzien van twee dakramen en glad 

gestuukt plafond. Deze kamer is weer terug te brengen naar twee kamers. De 

moderne badkamer is geheel betegeld en voorzien van wastafel, inloopdouche, 

toilet en designradiator.

2e verdieping

Overloop met dakraam, wasmachine-aansluiting, opstelplaats voor de 

cv-combiketel (2016) en gootsteen. Ruime zolderkamer van circa 13.8m² die 

is voorzien van een vaste kastenwand, een dakraam aan de voorzijde en een 

dakraam aan de achterzijde.
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Interieur

Verlichting, te weten:

- Inbouwspots/dimmers x

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers x

- Losse (hang)lampen x

(Losse)kasten, legplanken, te weten:

- Schuifdeuren gangkast + kastinterieur x

- Overige kasten x

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:

- Gordijnrails x

- Gordijnen x

- Overgordijnen x

- Vitrages x

- Rolgordijnen x

- Lamellen x

- Jaloezieën x

- (Losse) horren/rolhorren (Velux dakramen) x

- Vouwgordijn keuken 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

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

- Quooker x

- Koffiezetapparaat x

- Hotfill keukenboiler x

Keukenaccessoires, te weten: 
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- Bestekbakken (2x) 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

- Badkamerkast x

Sauna met toebehoren x

Exterieur/Installaties/Veiligheid/Energiebesparing:

Schotel/antenne x

Brievenbus x

(Voordeur)bel x

Alarminstallatie x

Rookmelders x

(Veiligheids)sloten en overige inbraak-

preventie
x

Screens/rolluiken (zonwering Velux  

dakramen buiten 5x)
x

CV met toebehoren x

(Klok)thermostaat x

Warmwatervoorziening, te weten:

- Via CV-installatie x
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CV/geiser/boiler x

Keuken/tuin/kozijnen x

Intelligente thermostaten e.d. x

Stadsverwarming 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? 
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- Boiler x

- Close-in boiler x

- Geiser x

Mechanische ventilatie x

Luchtbehandeling x

Airconditioning met toebehoren x

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

- Telefoonaansluiting/internetaansluiting x

- Veiligheidsschakelaar wasautomaat x

- Waterslot wasautomaat x

- Zonnepanelen x

Tuin

Tuinaanleg/bestrating x

Beplanting x

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

Parasol (3 meter) + ingebouwde voet x
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Begane grond

“Ruime slaapkamers met 
mogelijkheid voor extra 

slaapkamer.”



Eerste verdieping
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Tweede verdieping

Berging



Bijzonderheden
• Moderne tussenwoning;

• Woonkamer en keuken voorzien van mooie parketvloer;

• Mooie inbouwkeuken;

• Ruime slaapkamers met mogelijkheid voor extra slaapkamer;

• Moderne badkamer;

• Zonnige achtertuin;

• Op een plezierige locatie gelegen!
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“Centraal wonen in Nederland 
is voor velen een must.”



Over Nieuwegein
Van oudsher is Nieuwegein een echte waterstad en ligt op een kruispunt 

van kanalen en rivieren zoals de Lek, het Merwedekanaal en de Hollandse 

IJssel.  Vroeger bood  Vreeswijk de binnenvaart een thuishaven, tegenwoor-

dig zijn de waterwegen aantrekkelijk voor de pleziervaart. 

Centraal wonen in Nederland is voor velen een must. De gemeente 

Nieuwegein is dan ook vol in ontwikkeling en de grootse verbouwingen in 

het centrum van Nieuwegein zijn inmiddels in een vergevorderd stadium.

Het kloppende winkelhart van Nieuwegein, City Plaza, is al onder handen 

genomen en is uitgebreid met tweemaal zoveel winkels, restaurants en 

terrassen. Hierdoor is een prachtig, modern en levendig winkelcentrum 

gecreëerd. Op loopbare afstand bevindt zich echter ook het prachtige stads-

park Oudegein met grote vijvers, fruitbomen en een kinderboerderij. 

Nieuwegein biedt nog meer mooie natuurgebieden waaronder de 

Nedereindse Plas en beschikt daarnaast over meerdere sportcomplexen en 

ligt dichtbij het grootste outdoor kunstskibaan van Nederland. 

Kortom een goede woonomgeving met veel voorzieningen in het hart van 

Nederland!



Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

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

Van Oord Makelaardij
Benschopperstraat 35

3401 DG IJSSELSTEIN UT

Direct contact

Telefoon: 030 - 68 68 280

info@vanoordmakelaardij.nl


