
Ruime 2-onder-1-kapwoning

met uitzicht op vaarwater!

IJsselsteinseweg 72
Nieuwegein
€ 525.000 k.k.



Bouw

Soort woning 2-onder-1-kapwoning

Bouwjaar 1980

Soort dak Samengesteld dak

Isolatie Volledig geïsoleerd

Locatie

Woonoppervlakte 178 m²

Perceeloppervlakte 276 m2

Inhoud 616 m3

Aantal kamers 5

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 3

Voorzieningen

Verwarming Stadsverwarming

Warm water Stadsverwarming

Tuin Achtertuin (noord/west)

Parkeergelegenheid Parkeren op eigen terrein

Berging Garage en berging

Bijzonderheden
Bijkeuken met directe verbinding naar garage.

Ligging

Uitzicht op prachtig vaarwater.

IJsselsteinseweg 72Kenmerken



2-onder-1-kap met royale woonkamer en 
grote tuin!
Uitkijkend over prachtig vaarwater en elk jaargetijde een ander uitzicht. Door het vele 

groen in de directe omgeving is het altijd fijn wonen in deze nette ruime 2-onder-1 kap 

woning (met ruime garage). Parkeren kan uiteraard op eigen terrein. De heerlijke living 

van ca.69 m2 is zeer royaal te noemen. Met een goede zitgelegenheid aan de voorzijde en 

een zeer ruime woonkeuken direct grenzend aan de achterzijde is deze woning perfect 

voor de gezinnen onder ons. Een ouderwets grote tuin met veel privacy gelegen op het 

noordwesten is het verlengstuk van de royale living. 

Naast deze fijne ruimtes tref je in de woning nog een bijkeuken aan in directe verbinding 

met de garage. Op de verdiepingen zijn maar liefst 4 slaapkamers terug te vinden en een 

zeer ruime badkamer. De woning is tevens goed (na-) geïsoleerd, volledig voorzien van 

dubbele beglazing en verwarming en warm water d.m.v. stadsvoorziening. De zonnepanelen 

op het dakvlak, geplaatst in 2019, zorgen dit jaar voor een balans tussen verbruik en 

productie.

Gelegen op een goed perceel van 276 m2 en een woonoppervlakte van ca.178 m2 is 

dit het ideale gezinshuis met veel ruimte, licht en mogelijkheden! Denk bijvoorbeeld aan 

wonen én werken. Namens de verkopers van harte welkom aan de IJsselsteinseweg 72. 
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Begane grond

Entree met meterkast, garderobe en direct toegang tot de ruime living 

van de woning. Deze grote woonkamer heeft aan de voorzijde een goede 

zithoek met prachtig uitzicht over de groenrijke omgeving en het vaarwater. 

Door een uitbouw is een prachtige tuingerichte leefruimte gerealiseerd 

welke de mogelijkheid biedt voor het plaatsen van een zeer riante eettafel. 

De luxe inbouwkeuken is in hoekopstelling geplaatst en voorzien van 

inbouwapparatuur waaronder; koeler, oven, vaatwasmachine, horeca 

spoelkraan, Quooker, inductiekookplaat en afzuigkap. De keuken is afgewerkt 

met een mooi composiet werkblad en een glazen achterwand.

In de living zijn alle wanden en plafond strak afgewerkt en de vloer is voorzien 

van lichte plavuizen met comfortabele vloerverwarming. 
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De bijkeuken, direct naast de keukenruimte, beschikt over een betegelde 

ruimte voor wasmachine en droger. Verder tref je een extra keukenblok met 

wasbak aan voorzien van koud water. Via de bijkeuken is een fijne garage 

te bereiken met een oppervlakte van ca.16 m2. De garage is ideaal voor de 

fietsen, motoren of de auto. Een praktische PU- gietvloer zorgt voor een 

prettig gebruik van de ruimte. Er bevindt zich extra bergruimte ter hoogte 

van de garagedeur. 

De tweede hal geeft toegang tot de licht betegelde toiletruimte en 

trapopgang naar de verdieping. 



‘Bijkeuken met directe 
verbinding naar garage!’
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Tuin

Een heerlijke tuin met achterom die direct aan de leefruimte is gesitueerd 

bereik je via de openslaande deuren of vanuit de bijkeuken. 

Deze leuke tuin, gelegen op het noordwesten, heeft zoveel mogelijkheden 

door de goede afmeting dat vrijwel alles mogelijk is. In de tuin zijn diverse 

zitjes gecreëerd en tref je aan de achterzijde een goede berging met een 

aangebouwde veranda aan (beide voorzien van elektra). Tevens is er een 

watertappunt aanwezig in de tuin. Genieten van de zon is hier gegarandeerd. 

Naast de terrassen en sierbestrating tref je diverse vaste beplanting en kleine 

bomen aan.   
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Eerste verdieping

Zeer ruime overloop met vide die een speelse verbinding geeft met de 

keukenruimte op de begane grond. Door het dakvenster geeft dit een 

mooi licht effect. Op de vide is er meer dan voldoende ruimte om ook een 

werkplek te creëren. En hier vandaan kom je ook op het balkon die grenst 

aan de slaapkamer aan de achterzijde.

Drie royale slaapkamers voorzien van een houten vloer op deze verdieping 

zijn ca. 20.7 m2, 23.5 m2 en 12.1 m2 groot. De laatste met direct uitzicht 

op het balkon. De slaapkamers zijn perfect voor die extra woonmeters 

die wenselijk zijn voor het gezin. In de slaapkamers aan de voorzijde zijn 

dakvensters aanwezig voor prettig lichtinval. Op de grootste slaapkamer 

bevindt zich tevens een ruime vliering, te bereiken met vlizotrap.

Een ruime badkamer herbergt alle wenselijke elementen die nodig zijn. 

Een groot ligbad (whirlpool), inloopdouche, tweede toilet en groot 

wastafelmeubel met 2 wasbakken en berglades. Tevens voorzien van inbouw 

LED-spots en design radiator.
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Tweede verdieping

Wederom een prettige lichte overloop met toegang tot de vierde slaapkamer. 

Op de voorzolder behoort een hobby c.q. werkruimte door de goede 

lichtinval van 2 zijden zeker tot de mogelijkheden.

De leuke vierde slaapkamer is maar liefst ca.17 m2 en profiteert tevens van de 

grote ramen aan de voorzijde en 2 dakvensters aan de achterzijde. Door de 

goede hoogte is deze kamer zeer ruim te noemen. Ook deze slaapkamer is  

voorzien van een houten vloer.

Isolatie en onderhoud van de woning

Deze woning is in de loop der jaren goed verbeterd. Zoals een 

onderhoudsvrije kap op 1e en 2e verdieping, met kunststof kiep-/kantelramen 

in 2018. In 2019 heeft bodem- en spouwisolatie en plaatsing van 12 

zonnepanelen plaatsgevonden. Dit jaar is het buitenschilderwerk professioneel 

uitgevoerd.

In de vragenlijst van de woning hebben de verkopers dit volledig benoemd 

wat wij graag aan je verstrekken als extra informatie. 



IJsselsteinseweg 72, Nieuwegein

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

(Losse) kasten, legplanken, te weten:

- Ouderslaapkamer, is door nieuw parket 

omsloten
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

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) x

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- Combi magnetron x

- Koelkast (evt. ook koelkast in bijkeuken) x

- Afzuigkap x

- Vaatwasser x

- Quooker x

Sanitair/sauna

Toiletaccessoires:

- Toiletrolhouders x

Badkameraccessoires:
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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? 
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2 spiegelwanden met ingebouwde verlichting 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

Stadsverwarmingssysteem voor verwarming 

en tapwater
x

Warmtewisselaar “boiler” x

Elektrische zonwering voorzijde beneden x

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

Telefoonaansluiting/internetaansluiting x

Veiligheidsschakelaar wasautomaat x

Blijf
t a

ch
ter

Blijf
t a

ch
ter

Gaat
 m

ee

N.v.t
.

Te
r o

ver
na

me

Gaat
 m

ee

N.v.t
.

Te
r o

ver
na

me

Wateerslot wasautomaat x

Zonnepanelen x

Oplaadpunt elektrische auto x

Tuin

Inrichting

Tuinaanleg/bestrating x

Beplanting x

Verlichting/installaties

Buitenverlichting 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

- Loungeruimte verbonden aan tuinhuis x
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Begane grond



Eerste verdieping
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Tweede verdieping



Berging
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Bijzonderheden
- Aan de voorzijde gelegen aan vaarwater en mooi groen uitzicht;

- Directe nabijheid van winkels, scholen, openbaar vervoer en ook op de fiets zo in het   

centrum en IJsselstein.

- Parkeren op eigen terrein (3 auto’s mogelijk) en garage;

- Uitgebouwde woning met een prachtige leefruimte van ca.69m2;

- Heerlijke tuin op het noordwesten met veranda;

- 4 goede slaapkamers en ruim bemeten sanitaire;

- Woning voorzien van extra isolatie en zonnepanelen; 

- Zeer ruim wonen in dit fijne woonhuis met prachtig uitzicht! 



Kadastrale kaart
Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: IJsselsteinseweg72

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 12 november 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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“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!



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


