
Hoornseschans 32 
Nieuwegein
€165.000,- k.k.

Kant en klaar wonen in 
een 2-kamer appartement



Bouw

Soort woning Appartement

Bouwjaar 1982

Soort dak Platdak

Isolatie Muurisolatie, dubbel glas

Locatie

Woonoppervlakte 42 m²

Perceeloppervlakte n.v.t.

Inhoud 141 m3

Aantal kamers 2

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 1

Voorzieningen

Verwarming Centrale voorziening

Warm water Centrale voorziening

Tuin Balkon gelegen op het oosten

Parkeergelegenheid Openbaar

Berging Eigen berging

Bijzonderheden
Luxe keukeninstallatie in 2017 geplaatst

Ligging

Centrale ligging, dichtbij veel voorzieningen

Hoornseschans 32Kenmerken



Comfortabel 2-kamer appartement met 
trendy laminaatvloer & luxe keuken
Centraal wonen in een comfortabel en leuk 2-kamer appartement? Wil je niet klussen maar 

vooral direct wonen? Dan ben jij meer dan welkom aan de Hoornseschans 32 in Nieuwegein. 

Dit leuke appartement ligt erg prettig dichtbij veel voorzieningen, daarnaast is de gemeente 

Nieuwegein bezig met het nog gezelliger maken van de woonwijk. Het appartement is goed 

en modern afgewerkt. De luxe nieuw geplaatste keuken in 2017 is compleet uitgerust met 

wat jij nodig hebt. De licht betegelde badkamer is ook direct klaar voor gebruik. Uiteraard is 

dit leuke appartement ook voorzien van een goede vloer (trendy laminaat) en nette wand- 

en plafondafwerking. Het balkon is over de volle breedte van de woonkamer waardoor 

buiten zitten ruimschoots mogelijk is. Een eigen berging is op de begane grond zodat ook 

je fiets een goed plekje heeft. Verwarming en warmwater via stadsvoorziening. Actieve 

vereniging van eigenaren met een bijdrage van € 124,07 per maand. Incl. onderhoud en 

verzekeringen. 
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Indeling

Entree met bellenplateau en trapopgang naar de galerij. 

Entree van het appartement met toegang tot alle vertrekken. Direct bij 

binnenkomst tref je de goede slaapkamer aan van ca.9.5m2 met daar 

tegenover aan de andere zijde van de hal de luxe en complete badkamer. 

Deze badkamer is voorzien van douchecabine, wastafel en wasmachine- 

en drogeraansluiting. Separaat luxe betegeld toilet met hangend closet. 

Indeling (1/2)





Hoornseschans 32, Nieuwegein

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

Indeling (2/2)



Prettige lichte woonkamer met raampartijen over de volle breedte met 

een toegangsdeur tot het balkon gelegen op het oosten. De woonkamer 

is goed afgewerkt en voorzien van een luxe keukenblok in rechte 

opstelling. Deze luxe keukeninstallatie geplaatst in 2017 is voorzien van 

koeler, kookplaat, vaatwasmachine, combioven en afzuigkap. 
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N.v.t
.

Interieur

Verlichting, te weten:

- Inbouwspots/dimmers x

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers x

- Losse (hang)lampen x

- Grote kast woonkamer x

- TV meubel x

(Losse)kasten, legplanken, te weten:

- Kast in de slaapkamer x

- Ladekast in de berging in het appartement x

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:

- Gordijnrails x

- Gordijnen x

- Overgordijnen x

- Vitrages x

- Rolgordijnen x

- Lamellen x

- Jaloezieën x

- (Losse) horren/rolhorren x

- Eettafel exclusief stoelen x

- Bank x

Vloerdecoratie, te weten:

- Vloerbedekking x

- Parketvloer x

- Houten vloer(delen) x

- Laminaat x

- Plavuizen x

- Salontafel x

- Kapstok 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

- Bed met nachtkastje x

- TV slaapkamer + PS4 + controller x

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) x

Blijf
t a

ch
ter

Blijf
t a

ch
ter

Gaat
 m

ee

Gaat
 m

ee

Te
r o

ver
na

me

Te
r o

ver
na

me

N.v.t
.



Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- Combi magnetron/oven x

- Koelkast x

- Afzuigsysteem x 

- Wasbak x

- Kraan x

- Inductieplaat x

Keukenaccessoires, te weten:

- Rails voor lepels etc. x

- Persoonlijke spullen keuken x

Sanitair/sauna

Toiletaccesoires:

- Toiletborstel x

- WC rol houder x

Badkameraccessoires:

- Hangkast x

- Kast onder wasbak x

- Kast om de wasmachine x

- Haken aan de muur voor handdoeken x

Exterieur/Installaties/Veiligheid/Energiebesparing:

Schotel/antenne x

Brievenbus x

Kluis x

(Voordeur)bel x

Alarminstallatie x

(Veiligheids)sloten en overige 

inbraakpreventie
x

Rookmelders x

(Klok)thermostaat x

Airconditioning x

Warmwatervoorziening, te weten:

- CV-installatie x

- Boiler x

- Geiser x
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- Zit in het complex verwerkt x

Screens x

Rolluiken x

Zonwering buiten x

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

Telefoonaansluiting/internetaansluiting x

Veiligheidsschakelaar wasautomaat x

Waterslot wasautomaat x

Zonnepanelen x

Oplaadpunt elektrische auto x

Tuin

Inrichting

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

Aparte berging in het pand x

Overig:

Overige tuin, te weten:

- (sier)hek x

- Vlaggenmast(houder) x
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Appartement



Berging
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Bijzonderheden
• In het gehele appartement ligt een mooie trendy laminaatvloer;

• Luxe keukeninstallatie geplaatst in 2017;

• Vernieuwde meterkast 2017;

• Eigen berging in de onderbouw;

• Kant en klaar wonen! 

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 5 augustus 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Vreeswijk
A
876

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: ---
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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


