
Ruim en luxe appartement met 
een heerlijk dakterras!

Vrijheer de 
Graeffweg 18
Polsbroek
€ 375.000,- k.k.



Bouw

Soort woning Penthouse

Bouwjaar 2015

Soort dak -

Isolatie Volledig geïsoleerd

Locatie

Woonoppervlakte 168 m²

Perceeloppervlakte -

Inhoud 615 m3

Aantal kamers 5

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 2

Voorzieningen

Verwarming cv combiketel

Warm water cv combiketel

Tuin Zonneterras(zuid/oost)

Parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Berging Inpandig

Bijzonderheden

Ligging

Midden in het centrum van Polsbroek

Vrijheer de 

Graeffweg 18
Kenmerken



Mooi, groot en luxe appartement    
Dit fijne en luxe appartement van maar liefst ca.168m², bereikbaar met lift en 

trappenhuis, is gelegen in het “centrum” van Polsbroek. Boodschappen kunnen 

dan ook intern worden gehaald evenals het opdoen van de sociale contacten. 

Een charmant en licht appartement met veel woonmeters en luxe zijn hier de 

kernwoorden. Een heerlijk dakterras, bereikbaar via de schuifpui, is gelegen op het 

zuid/oosten en geniet van een prachtig vergezicht. 

De luxe van dit appartement zal je niet teleurstellen. De mooie keuken, 

het complete sanitair en de goede afwerking van vloeren en muren is erg 

prettig. Kant en klaar wonen is hier dan ook zeker mogelijk. Naast de 2 goede 

slaapkamers op de woonverdieping is er een tweede verdieping met een vrijwel 

open ruimte voor eventueel nog 2 kamers. Deze ruime kan perfect dienen 

als hobby-, werk-, of logeerkamer. Uiteraard is dit mooie appartement volledig 

geïsoleerd en voorzien van dubbele, isolerende beglazing. Verwarming en warm 

water d.m.v. cv combiketel. Een berging is op de begane grond aanwezig. Welkom 

voor het inplannen van een bezichtiging om zelf deze ruimte en het vergezicht te 

ervaren. Het bouwjaar van het complex is 2015 en heeft een actieve vereniging 

van eigenaren met een bijdrage van 147,- per maand. .
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Entree

Centrale entree met brievenbussen, bellenplateau en trapopgang en plateau 

lift naar de woonverdieping.

Supermarkt

Even snel boodschappen doen of gezellig een praatje maken? De supermarkt  

is erg dichtbij! Zo heb je altijd wat je nodig hebt binnen handbereik. 
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Appartement

Goede woning entree die bestaat uit een ruime hal met toegang tot alle 

vertrekken. Mooie schuifkastenwand zorgt voor de praktische opbergruimte 

van de garderobe. Een mooie living van maar liefst ca.50m² groot 

herbergt een luxe hoekkeuken aan de voorzijde. De inbouwkeuken, van 

hoogwaardige kwaliteit, is voorzien van de volgende inbouwapparatuur 

waaronder; koelkast, vaatwasmachine, groot fornuis en afzuigschouw. 

Een ruime eet- en zitgelegenheid kan met gemak geplaatst worden aan 

de achterzijde van de living. De grote schuifpui zorgt samen met de 3 

dakvensters voor een mooi daglicht en geeft een schitterend vergezicht over 

de omgeving en de landerijen. Bij de zithoek is een gashaard aanwezig. Alle 

vloeren, wanden en plafond zijn goed afgewerkt. 

Een ruim dakterras van ca.30m² is bereikbaar via de dubbele schuifpui 

vanuit de living. Dit fijne dakterras is gelegen op zuid/oosten. Hierdoor kan 

er in het vroege voorjaar al heerlijk buiten gezeten worden. Uiteraard is het 

terras goed afgewerkt en voorzien van hard houten vlonderdelen. 
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“Woonkamer met 
mooie open keuken!”
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De badkamer is centraal geplaatst tussen de slaapkamers in wat erg 

praktisch is. Deze 2 slaapkamers van ca.13m² en 11,5m² zijn aan de zijgevel 

gesitueerd en uitgerust met grote dakvensters. De hoofdslaapkamer is 

uitgerust met een grote vaste kastenwand. Een goede badkamer is uitgerust 

met een inloopdouche, dubbele wastafel en tweede toilet. Het geheel is 

luxe afgewerkt en verkeerd in perfecte staat! Separaat betegeld toilet met 

hangend closet en wastafel.

De trapopgang naar de verdieping is mooi afgescheiden van de hal 

doormiddel van een glazendeur. 

Tweede verdieping

Mooie open ruimte met dakvensters. Deze zeer goede ruimte van ca.41m² 

geeft de mogelijkheid tot het creëren op een extra (slaap)kamer. Naast de 

open ruimte die gebruikt kan worden voor diverse doeleinden is er een 3e 

kamer aanwezig. Deze kamer is groot ca.16m² en op dit moment in gebruik 

als werk,- c.q. hobbykamer. 

Totaal is deze verdieping maar liefst groot ca.57m² waardoor er tal van 

mogelijkheden zijn. Denk hierbij aan werken aan huis of extra slaapkamers. 
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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:

-Slaapkamer x

-Gang 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

- Zeil op zolder

(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

-Koelkast x

-Fornuis x

-Vaatwasser x

Sanitair/sauna

Toiletaccessoires:

- Toiletaccessoires x

Badkameraccessoires 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
.

N.v.t
.



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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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

Screens x

Rolluiken x

Zonwering buiten x

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

Telefoonaansluiting/internetaansluiting x

Veiligheidsschakelaar wasautomaat x
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Wateerslot 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

Overig

Overige tuin, te weten:

- (Sier)hek x

- Vlaggenmast(houder) x
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Begane grond Eerste verdieping

Berging



Bijzonderheden
 - Riant appartement met goed dakterras;

 - Mogelijkheid tot 4 slaapkamers;

 - Luxe afgewerkt en werkelijk in-stap-klaar ;

 - Fijne woonomgeving met de voorzieningen intern;

 - Prachtig uitzicht met een echt vergezicht! 

 - Welkom, laat je verrassen!  

Berging



Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

Wij zijn een betrokken en  

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

David van Oord

Johan leenheer

Bas Dinkelaar

Noëlle Ockhuizen


