
Buxtehudelaan 43 
Nieuwegein
€1.095.000,= k.k.

Ongeëvenaard luxueus en 
prachtig uitgevoerd penthouse



Bouw

Soort woning Penthouse

Bouwjaar 2011

Soort dak Platdak

Isolatie Volledig geïsoleerd

Locatie

Woonoppervlakte 210 m²

Perceeloppervlakte -

Inhoud woning 666 m3

Aantal kamers 3

Aantal badkamers 2

Aantal woonlagen 1

Voorzieningen

Verwarming Stadsverwarming l warmte/ koude opslag

Warm water Stadsverwarming l warmte/ koude opslag

Tuin Dakterras

Parkeergelegenheid Parkeergarage ( 2 parkeerplaatsen) 

Berging Box (inpandig) 

Bijzonderheden
Veel ingebouwde luxe, zowel in materialen als slimme en fraaie interieurelementen.

Ligging

Centrale ligging, rustig en vlakbij Utrecht.

Buxtehudelaan 43Kenmerken



De hele zuidzijde van het appartement is 
omgeven door het riante dakterras.
Ongeëvenaard luxueus en prachtig uitgevoerd penthouse, ruim en licht, gelegen op een 

prachtige plek in het oude dorp Jutphaas. Het appartement is 210 m² groot en heeft 

110 m² dakterras. Door de vorm van het appartement heeft zowel het dakterras als het 

appartement een fraaie en speelse indeling. Het complex heeft een ideale formule: het ruime 

afgesloten terrein is van de VVE en wordt zeer zorgvuldig onderhouden. Door de afgesloten 

toegangspoort biedt het terrein maximale privacy en veiligheid. Alleen de bewoners en hun 

gasten kunnen het terrein betreden. Vanuit de parkeergarage is het appartement per lift 

bereikbaar, het penthouse beslaat de gehele vijfde woonlaag. Het appartement beschikt over 

twee extra ruime parkeerplekken, afgesloten met een elektrisch bedienbare deur.

Het appartement heeft veel allure, de gebruikte materialen in de keuken, badkamers en 

toiletten zijn van tijdloos ontwerp, bijzonder fraai gekozen en van de beste kwaliteit.

De living is, samen met de halfopen keuken en eetkamer in totaal circa 101 m² groot. Omdat 

de kamer uit meerdere vertrekken bestaat en het penthouse een speelse vorm heeft is 

de ruimte heerlijk royaal en niet té groot. De lichtinval is door de oriëntatie op het zuiden 

groot, evenals de privacy. De hele zuidzijde van het appartement is omgeven door het riante 

dakterras. via diverse schuifpuien (met horren) is het terras te betreden.

Beide riante slaapkamers beschikken over een eigen badkamer. Mocht het wenselijk zijn: met 

relatief eenvoudige ingrepen is een ruime derde slaapkamer/kantoorruimte te realiseren.
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Locatie

Het appartement is aan de noordzijde van Nieuwegein gelegen, aan 

de rand van het dorp Jutphaas. De bereikbaarheid vanuit alle richtingen 

is uitstekend. Zowel de A2, de A12 en de A27 zijn op korte afstand 

gelegen. Schiphol is op slechts 51 km afstand gelegen. Hartje centrum 

Utrecht is op slecht 7,5 km afstand.

Binnenkomst

Toegangshek met bellentableau en videocamera. De bewoners kunnen 

met een afstandsbediening het elektrische hek openen. Het terrein 

is mooi aangelegd en uitstekend verzorgd. De parkeerplekken op 

het buitenterrein kunnen gebruikt worden door bezoekers. In het 

souterrain bevinden zich de parkeerplekken van de bewoners, de 

penthouses beschikken over twee parkeerplekken, met nog weer een 

eigen garagedeur. Ook zijn in het souterrain de individuele bergingen 

ondergebracht. Tevens bevindt zich hier een gemeenschappelijke 

fietsenstalling waar iedereen zijn eigen plekken heeft.
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Entree

Vanuit de garage brengt de lift u naar de gewenste verdieping.

Op de begane grond is een afgesloten entree met bellentableau en met 

videocamera.
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Appartement

Lift hal, toegang tot het appartement. Ruime hal met toilet. De gang biedt 

toegang tot alle vertrekken. De woonkamer is in totaal circa 101 m² groot 

en bestaat uit drie gedeelten: een zitkamer, werkruimte, een lounge-plek en 

de eetkamer met keuken. 
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Appartement

Het gehele appartement is voorzien van automatisch functionerende 

zonwering (screens), de slaapkamers hebben rolluiken.

Het dakterras is op het Zuiden gelegen, is perfect op de zon georiënteerd en 

biedt prachtig zicht op de groene en ruime omgeving.
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Keuken

De keuken heeft veel werk- en bergruimte en beschikt over alle mogelijke 

apparatuur: naast de vanzelfsprekende apparatuur zijn er diverse ovens, een 

koffiemachine, en een riante koelkast met elektrisch verstelbare laden. De 

keuken is vervaardigd van de beste materialen en heeft een fraai en neutraal 

design.

Naast de keuken is een praktische en ruime berging met de wasmachine-

aansluiting en de uitgebreide elektrische schakelkast (ten behoeve van 

domotica).
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Dakterras

Het dakterras is op het Zuiden gelegen, is perfect op de zon georiënteerd en 

biedt prachtig zicht op de groene en ruime omgeving.
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Master bedroom

De twee slaapkamers zijn aan het eind van de centrale gang gelegen. De 

master bedroom is circa 25 m² groot en heeft een dubbele schuifpui naar het 

dakterras. Deze slaapkamer heeft een riante inloopkast met aan twee zijden 

smaakvol ingerichte kledingkasten met schuifdeuren. 
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Badkamer master bedroom

De badkamer isvervaardigd met natuursteen tegels en beschikt over een 

ligbad, inloopdouche, af te sluiten toilet en een wastafelmeubel, de douche 

heeft een sunshower.

Badkamer tweede slaapkamer

Deze badkamer heeft dezelfde fraaie materialen als de hoofdbadkamer en 

beschikt over een inloop-stoomdouche, toilet en wastafelmeubel.
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Tweede slaapkamer

De tweede slaapkamer is aan een eigen gang gelegen en is circa 12 m² groot, de 

kamer heeft eenvaste kast en eveneens een eigen badkamer. 
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Interieur

Verlichting, te weten:

- Inbouwspots/dimmers (85 spots) x

- Opbouwspots/lampen/dimmers x

- Losse (hang)lampen x

(Losse) kasten, legplanken, te weten:

- Inbouwkasten x

- Losse kasten x

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:

- Gordijnrails x

- Gordijnen x

- Overgordijnen x

- Vitrages x

- Rolgordijnen x

- Lamellen x

- Jaloezieën x

- (Losse) horren/rolhorren x

 - Luxaflex 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

- Meubels woonkamer x

 - Meubels keuken x

- Meubels slaapkamer(s) x

Keuken

- Keukenblok (met bovenkasten) x

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- Kookplaat (2x inductie) x

- (Gas) fornuis x

- Afzuigkap x

- Wijn klimaatkast x

- Lage druk stoomoven x
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- Combi-oven/combimagnetron x

- Inbouw wok systeem x

- Inbouw frituurpan x

- Inbouw Teppanyaki plaat x

- Vaatwasser x

- Quooker x

- Koffiezetapparaat x

- Koel-vriescombinatie 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

- Badkamer accessoires x

- Sun Shower x

- Sauna met toebehoren 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
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Warmwatervoorziening, te weten:

- Via CV-installatie x

- Boiler x

- Close-in boiler x

- Geiser x

- Warmtepomp/ centrale voorziening 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

- Tuinmeubels (dakterras) 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

- Jacuzzi (dakterras) x

- Parasol (dakterras) 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? Ja Nee Gaat
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Garage

“Het penthouse beslaat de 
gehele vijfde woonlaag, geen 

buren”

Berging
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Bijzonderheden
• Zeldzaam comfortabel en luxe penthouse;

• 210 m² woonoppervlak;

• Gelegen in een bijzonder complex met een fraai aangelegd afgesloten eigen terrein;

• Luxe en comfortabele formule voor appartementen: Gated Community;

• 110 m² dakterras perfect op de zon georiënteerd;

• Twee slaapkamers, twee badkamers;

• Woonvertrekken samen met de eetkeuken zijn circa 101 m² groot;

• Mogelijkheden om indien gewenst een derde slaapkamer/kantoor te realiseren;

• Het penthouse beslaat de gehele vijfde woonlaag, geen buren;

• Veel ingebouwde luxe, zowel in materialen als slimme en fraaie interieurelementen;

• Bijzonder mooie lichtinval;

• Zeer veel privacy;

• Uitstekend functionerende VVE;

• Zeer goed onderhouden complex, het tuinonderhoud is uitbesteed;

• Gebouwd in 2011, fraaie architectuur;

• Uitstekende isolatie;

• Verwarming met warmte/koude opslag, een milieuvriendelijke, energiebesparende 

warmtebron die ook kan koelen, waardoor het in de zomer ook zeer aangenaam is in 

het appartement;

• Ideaal bereikbaar: alle snelwegen zijn vlakbij!

• Centrale ligging, rustig en vlakbij Utrecht;

• Twee eigen parkeerplekken in het souterrain, afgesloten met een elektrische deur

• Ruime berging in het souterrain.
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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

De Keizer Makelaarsgroep
Richterslaan 66

3431 AK NIEUWEGEIN UT

Direct contact

Telefoon: 030 - 60 31 300

nieuwegein@dekeizer.nl

Van Oord Makelaardij
Benschopperstraat 35

3401 DG IJSSELSTEIN UT

Direct contact

Telefoon: 030 - 68 68 280

info@vanoordmakelaardij.nl


