
Leuke karakteristieke 
stadswoning!

Achterstraat 44
Vianen
€ 275.000,- k.k.



Bouw

Soort woning Tussenwoning

Bouwjaar 1906

Soort dak Zadeldak

Isolatie Dubbel glas

Locatie

Woonoppervlakte 69 m²

Perceeloppervlakte 69 m²

Inhoud 268m3

Aantal kamers 3

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 2

Voorzieningen

Verwarming cv combiketel

Warm water cv combiketel

Tuin Achtertuin (zuidwest)

Parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Berging -

Bijzonderheden
Goed onderhouden karakteristieke woning 

Ligging

Perfecte ligging in het centrum van Vianen

Achterstraat 44Kenmerken



Leuke stadswoning gelegen aan een rustig 
straatje in het centrum!
Gelegen in een rustige straat in het mooie centrum van Vianen kan jij gaan wonen in 

deze leuke stadswoning. Met zorg en liefde hebben de huidige eigenaren hier zeer prettig 

gewoond en vinden het nu tijd hun woning over te dragen aan een nieuwe koper. Deze 

leuke stadswoning heeft naast een gezellige woonkamer met keuken, 2 goede slaapkamers, 

moderne geheel vernieuwde badkamer en een leuke tuin en dakterras op het zuidwesten. 

Naast de authentieke details in de woning is het onderhoud van dit huis ook goed op 

orde. De woning is geheel voorzien van dubbel isolatie glas en is uitgerust met een cv. 

combiketel. 

Op loopafstand van de woning bevinden zich winkels, restaurants, supermarkt, busstation 

en ook de uitvalswegen A2 en A27 zijn zeer goed bereikbaar. De woning ligt in een 

gebied met rijks beschermd stads- of dorpsgezichten en is gebouwd omstreeks 1906. 

Woonoppervlakte ca.69m2. Namens de verkopers ben je van harte welkom om een 

bezoek in te plannen bij hun leuke huis wat nu te koop is!
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Begane grond 

Entree met mooie stenenmuur aan de rechterzijde en toegang tot de 

woonkamer. Tevens tref je hier de meterkast aan met 6 groepen die vernieuwd 

is in 2010. Een gezellige sfeervolle woonkamer voorzien van authentieke 

ornamenten plafond van ca.2.80m geeft een zeer ruimtelijk gevoel. De 

woonkamer met open keuken is ca.30m2 groot en goed in deelbaar. Naast 

de ruimte voor een goede zitgelegenheid kan je bij de keuken de eethoek 

plaatsen. Een complete keukeninstallatie in rechte opstelling is voorzien van 

gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser en oven. De retro koelkast hebben de 

huidige bewoners een plekje gegeven onder de trapopgang naar de verdieping. 

Vanuit de keuken is er een leuk zicht op de gezellige stadstuin van de woning 

die bereikbaar is via de bijkeuken. 
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“Fijne open keuken!”
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“Vernieuwde en stijl-
volle badkamer!”

Bijkeuken

In de bijkeuken treft je de wasmachine aan en is de cv. combiketel terug te 

vinden die geplaatst is in 2010. Een luxe compleet vernieuwde badkamer 

is direct aansluitend aan de bijkeuken en is in 2019 volledig vernieuwd. 

Deze moderne badkamer is goed ingericht, voorzien van inloopdouche 

met inbouwkraan en regendouche. Een  wastafelmeubel met waskom treft 

je aan de andere zijde aan. Tevens is hier het toilet geplaatst met aparte 

handdouche. 
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Tuin

De zonnige achtertuin van ca.26m2 gelegen op het zuidwesten bied een 

fijne en zonnige plek om met familie of vrienden buiten te eten/borrelen. 



“Gezellige stadstuin”
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Verdieping

Overloop die toegang geeft tot 2 slaapkamers en een bergzolder. De 

slaapkamer aan de voorzijde is ca.16m2 groot en heeft een dakkapel. De 

slaapkamer aan de achterzijde is ca.10m2 groot en geeft toegang tot het 

platte dak boven de bijkeuken en badkamer. De huidige bewoners hebben 

de dakbedekking laten vernieuwen, de vlonders teruggeplaatst maar het 

hekwerk is niet meer aanwezig. Door dit wederom aan te brengen ontstaat 

hier een goed dakterras van ca.7m2.
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Interieur

Verlichting, te weten:

- Inbouwspots/dimmers  x

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers  x  

- Losse (hang)lampen x

- Plafonnière x

(Losse) kasten, legplanken, te weten:

- x

- x

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:

- Gordijnrails x

- Gordijnen x

- Overgordijnen x

- Vitrages  x

- Rolgordijnen x

- Lamellen x

- Jaloezieën  x

- (losse) Horren/rolhorren x

- Schutters x

Vloerdecoratie, te weten:

- Vloerbedekking x

- Parketvloer x

- Houten vloer(delen) x

- Laminaat x  

- Plavuizen x

-Trapbekleding x

(Voorzet) openhaard met toebehoren   x

Allesbrander x

Houtkachel x

(Gas)kachels x

Designradiator(en)  x  

Radiatorafwerking x

Overig, te weten:

- Spiegelwanden (badkamer) x 

- Schilderij ophangsysteem x

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) x

Keuken (inbouw) apparatuur, te weten

-Kookplaat x  

-Oven x  

-Afzuigkap x

-Vaatwasser x

-Koelkast x
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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? 

Blijf
t a

ch
ter

Gaat
 m

ee

Te
r o

ver
na

me

N.v.t
.

Badkamer en sanitair met de volgende toebehoren

-Toiletaccessoires x

-Spiegelkast 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

Waterslot wasautomaat x

Zonnepanelen x

Oplaadpunt elektrische auto x

Tuin

Inrichting

Tuinaanleg/bestrating x  

Beplanting x  

Tuinset (tafel, stoelen, bank, voetenbankje, 

kussens)
x

Verlichting/installaties
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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



Vliering
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Eerste verdieping



Onderhoud staat van de woning
2010: Nieuwe meterkast;

2010: CV combiketel Bosch;

2016: Geïsoleerd en vernieuwd zadeldak;

2017: Stucwerk op de begane grond en nieuwe afwerkvloer;

2018: Diverse kozijnen en raamdorpels vervangen;

2019: Badkamer vernieuwd;

2019: Volledige buitenschilderwerk uitgevoerd;

2019: Vernieuwen en renovatie van de platte daken.
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Bijzonderheden
 - Met zorg bewoonde stadswoning;

 - Mooie locatie in de luwte van de stad;

 - Goed aangelegde stadstuin gelegen op het zuidwesten;

 - Luxe compleet en modern sanitair ;

 - 2 ruime slaapkamers en bergzolder;

 - Fijn woonhuis, goed onderhouden en perfecte ligging!



Kadastrale kaart
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“Sfeervolle binnenstad, 
goede eetgelegenheden  
en rijk winkelaanbod.”



Over  Vianen
Wist jij dat Vianen pas sinds 1 januari 2002 werd ingedeeld bij de provincie 

Utrecht? En dat op 1 januari 2019 Vianen fuseerde met de naburige Zuid-

Hollandse gemeenten Leerdam en Zederik tot een nieuwe gemeente Vijf-

heerenlanden? Het is een stukje geschiedenis die nog veel verder terug gaat. 

Zo ook de oude stad zelf. De prachtige panden en de monumenten is echt 

iets om van te houden. Daarnaast ligt Vianen ook erg centraal in Nederland 

en heb je een perfecte ontsluiting met de snelwegen en het water! Welkom 

in Vianen! 

Al met al een prachtige woon- en werkomgeving centraal gelegen in  

Nederland!



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


