
Karakteristieke villa in de geliefde 
wijk Achterveld!

Hondsdraf 1
IJsselstein
€ 1.150.000,- k.k.



Bouw

Soort woning Villa

Bouwjaar 1982

Soort dak Samengesteld dak

Isolatie Volledig geïsoleerd

Locatie

Woonoppervlakte 279 m²

Perceeloppervlakte 1058 m²

Inhoud 1196 m3

Aantal kamers 9

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 2

Voorzieningen

Verwarming CV-ketel en open haard

Warm water CV-ketel

Tuin Tuin rondom

Parkeergelegenheid Parkeren op eigen terrein

Berging Vrijstaand steen

Bijzonderheden
 Wonen en werken aan huis perfect mogelijk

Ligging

 Dichtbij alle voorzieningen en het centrum van IJsselstein

Hondsdraf 1, IJsselsteinKenmerken



Karakteristieke villa in de geliefde wijk 
Achterveld!
Karakteristiek, vrijstaand en riet gedekte villa in de geliefde wijk Achterveld op een 

mooie en fijne locatie. Dit zeer markante woonhuis biedt u vele mogelijkheden voor 

bewoning en gebruik. Het geheel is op een royaal perceel gelegen van 1058m2 en biedt 

veel privacy, een fraaie tuin met mooi bijgebouw en parkeren op eigen terrein. De 

woning is op een heerlijke locatie gelegen tussen het groen in een rustige straat en op 

loop afstand van het gezellige centrum. 

De mooie binnenstad van IJsselstein heeft diverse leuke winkels, restaurants met 

terrassen en musea waar genoten kan worden. De woning heeft aan de voorzijde een 

mooie toegang tot het woonhuis en de reeds niet meer in gebruik zijnde praktijkruimte. 

De vroegere praktijkruimte en de vele woonmeters biedt u diverse kansen zoals het 

werken aan huis of het in huis nemen van ouders bijvoorbeeld. 



De tuin, die de woning geheel omsluit, is zeer fraai aangelegd waarvan de vrije hoofdtuin 

zich aan de achterzijde bevind en gelegen is op het westen. 

Op de begane grond is er naast een zeer ruime woonkamer een fraaie serre aanwezig. 

De van oorsprong praktijkruimte biedt u vele kansen. Onder het woonhuis is tevens 

een ruime kelder aanwezig die momenteel als hobby ruimte ingedeeld is. Deze ruimte 

is bereikbaar via de inpandige garage. Op de verdieping zijn 5 kamers aanwezig evenals 

een royale badkamer. 

De woning en het bijgebouw zijn volledig geïsoleerd. De riet gedekte daken zijn keurig 

bijgehouden waarvan het onderhoud ter inzage is. Verwarming en warm water d.m.v. cv 

combiketel. Het geheel is gelegen op een perceel van maar liefst 1058m2. Het woonhuis 

heeft een woonoppervlak van ca.279m2 en overige inpandige ruimte van ca.45m2. Het 

bijgebouw heeft een oppervlakte van ca.25m2. Bij serieuze belangstelling nodigen wij u 

uit voor een rondleiding in deze charmante woning. 





Hondsdraf 1, IJsselstein

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

Indeling (1/5)



Begane grond

Statige, zeer ruime woning entree (ca.15m2) voorzien van trapopgang en 

balustrade. Direct vanuit de hal is er toegang tot de ruime woonkamer met 

serre, woonkeuken en de vroegere praktijkruimte. In de hal treft u tevens een 

meterkast en toiletruimte aan.

De ruime tuingerichte woonkamer is ca.55m2 groot en heeft een hoogwaardig 

afwerking. De woonkamer is onder andere voorzien van openslaande 

deuren naar de tuin, open haard en een plavuizenvloer met vloerverwarming. 

De direct aangrenzende serre van ca.15m2 is een prachtige plek om de 

eetgelegenheid te plaatsen voor een mooi zicht over de aangelegde achtertuin. 
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Keuken

De goede keukenruimte is voorzien van luxe keukeninstallatie en geeft 

tevens de mogelijkheid tot het plaatsen van een ontbijttafel. De keuken is 

bereikbaar vanuit de centrale hal en vanuit de woonkamer. 

Deze mooie en moderne inbouwkeuken is uitgerust met alle wenselijke 

inbouwapparatuur en is hoogwaardig afgewerkt met een natuurstenen 

aanrechtblad en de juiste inbouwverlichting. In deze keuken heeft u de 

volgende inbouwapparatuur; gas kookplaat, mooie rvs schouwkap, quooker, 

inbouw koffiezetapparaat, vaatwasser, koelkast, vriezer en oven.

Indeling (2/5)
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Art impressie

Art impressie



Praktijkruimte

De vroegere praktijkruimte heeft totaal een oppervlakte van ca.55m2. De 

huidige indeling telt 3 aparte ruimtes die naar wens met elkaar verbonden 

kunnen worden en een apart toilet. De ruimte van ca.24m2 heeft tevens een 

airconditioning. De andere ruimtes zijn ca.17m2 en 12m2 groot. 

Garage

De interne garage, bereikbaar vanuit de hal, is groot ca.12m2 met daarin 

ingebouwde kasten en heeft een trap naar de onder gelegen kelder met 

stahoogte van ca.20m2. Deze garage heeft openslaande deuren naar de 

oprit. Het souterrain is op dit moment in gebruik als hobbyruimte. Er is 

krachtstroom aanwezig. 

Indeling (3/5)



Hondsdraf 1, IJsselstein

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

Tuin

Na een dag hard werken komt u in deze tuin helemaal tot rust en kan er 

genoten worden van de ondergaande zon! De parkachtige tuin omsluit 

de woning aan de zij- en achterkant. Deze fraai aangelegde tuin met veel 

groen, vaste beplanting, fruitbomen, bloemen en een mooie vijverpartij geeft 

diverse mooie plekjes om te genieten van de zon en of de schaduw..

Bijgebouw

Een zeer charmant bijgebouw van ca.25m2 met mooie huifkap is in gebruik 

als extra kamer. Deze mooie ruimte kan voor diverse doeleinden gebruikt 

worden waarbij wij het woord “schuur” afbreuk vinden doen aan het 

prachtige geheel. Het bijgebouw is later door de eigenaren geplaatst en past 

omtrent stijl en bouw volledig bij de woning. 



Indeling (4/5)
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Verdieping

Ruime overloop met prachtige balustrade en toegang tot de 5 kamers op 

deze verdieping. De badkamer is voorzien van ligbad, douchegelegenheid, bidet 

en twee wastafels. Een separate ruimte met toilet en apparatuur aansluitingen 

voor wasmachine en droogtrommel is centraal gesitueerd op deze verdieping. 

De kamers zijn groot ca.24m2, 20m2, 13m2, 13m2 en 7m2. Verder treft u 

op deze verdieping de cv ruimte aan. Een vlizotrap geeft toegang tot de 

bergzolder van de woning. 



Hondsdraf 1, IJsselstein

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

Interieur

Verlichting, te weten:

- Inbouwspots/dimmers x

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers x

- Losse (hang)lampen x

- Lampen in de praktijk x

(Losse) kasten, legplanken, te weten: x

- Kasten, legplanken en watervoorziening 

praktijk & legplanken in de loopkast
x

- Tandartsstoelen en bijbehorende 

apparatuur worden verwijderd
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

Overig, te weten:

- Spiegelwanden x

- Schilderij ophangsysteem x

- Werkbank en planken in de kelder x

- Spiegel in WC en in slaapkamer x

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) x

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten x

- Gaskookplaat x

- Afzuigkap x

- Oven x

- Koel-vriescombinatie x

- Vaatwasser x
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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

Overig

Overige tuin, te weten:

- (Sier)hek x

- Vlaggenmast(houder) x

- Bar (incl. koelkast) en werkblad in de garage x

- Picknick tafel in tuin, de houten bankjes 

gaan mee
x
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- Cooker x

Sanitair/sauna

Toiletaccessoires: x

Badkameraccessoires, te weten:

- Douche x

- Wastafels (m.u.v. spiegelkastjes) x

- Bad x

- Bidet x

Sauna met toebehoren 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

- Mechanische ventilatie douche x

- Centraal afzuigsysteem x

Screens x

Rolluiken x

Zonwering buiten x

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

Telefoonaansluiting/internetaansluiting x

Veiligheidsschakelaar wasautomaat x

Waterslot wasautomaat x

Zonnepanelen x

Oplaadpunt elektrische auto x

N.v.t
.

CV x

Boiler x

Zonnepanelen x

Over te nemen contracten

- Onderhoud- en doorschakelcontracten 

alarminstallatie via Tergberg Totaal Installaties. 

Dit zijn de contracten: TUMK00218 (€ 200 

per jaar) en TUSC00004 (€ 250 per jaar)

x
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Zijn er zaken die geen eigendom zijn van verkoper omdat er sprake is 
van een leasecontract. Zo ja, neemt verkoper de zaak mee of moet het 
betreffende contract worden overgenomen? 
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Begane grond
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Verdieping
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Bergzolder



Kelder Schuur/garage
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Kadastrale kaart
Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Hondsdraf1

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 4 december 2019
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
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

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.
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Bijzonderheden
• Wonen en werken aan huis perfect mogelijk;

• Politiekeurmerk veilig wonen aanwezig;

• Elektronisch anti-inbraak systeem aanwezig;

• Charmante woning met bijgebouw;

• Parkeren op eigen terrein voor meerdere auto’s;

• Mooie ligging met veel groen;  

• Parkachtige tuin die de gehele woning omsluit; 

• Dichtbij alle voorzieningen en het centrum van IJsselstein; 

• Zeer goed onderhouden, onderhoud ter inzage!  



Hondsdraf 1, IJsselstein

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

“Sfeervolle binnenstad, 
goede eetgelegenheden  
en rijk winkelaanbod.”



Over IJsselstein
In het midden van het land, net onder Utrecht, omarmd door twee 

 rivieren, de Lek en de Hollandse IJssel, ligt de aantrekkelijke woon- en 

werkgemeente IJsselstein. IJsselstein heeft een karakteristiek centrum dat 

sinds de middeleeuwen niet noemenswaardig is veranderd en waarvan de 

historie terug gaat tot 1310. De binnenstad is zeer rustiek en autovrij.  

U kunt hier heerlijk winkelen en er zijn vele horeca gelegenheden te  vinden. 

De  omgeving van IJsselstein kenmerkt zich door een landelijk, rustiek  karakter 

met water, weilanden, akkers en kronkelige wegen. IJsselstein heeft een 

sneltramverbinding met Utrecht CS. Ook de busverbindingen met tal van 

plaatsen in de omgeving zijn uitstekend.

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


