
Landelijk wonen

in een luxe hoekwoning!

Snellenburg 2 
Benschop
€ 425.000,- k.k.



Bouw

Soort woning Hoekwoning

Bouwjaar 2015

Soort dak Zadeldak

Isolatie Volledig geïsoleerd

Locatie

Woonoppervlakte 143 m²

Perceeloppervlakte 132 m2

Inhoud 515 m3

Aantal kamers 6

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 3

Voorzieningen

Verwarming cv-combiketel en vloerverwarming

Warm water cv- combiketel

Tuin Achtertuin (zuid)

Parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Garage Berging (tuin)

Bijzonderheden
Grote leefruimte met heerlijke achtertuin op het zuiden.

Ligging

Woning ligt aan de polderlandschappen van de Lopikerwaard.

Snellenburg 2Kenmerken



Landelijk wonen in een luxe 
hoekwoning!
Landelijk wonen in een luxe hoekwoning uit 2015? Dan ben je welkom in Benschop 

Oost bij deze ruimtepakker! Dit fijne woonhuis ligt aan de polderlandschappen van 

de Lopikerwaard met de prachtige vergezichten. Kenmerkend voor deze woning 

is de grote leefruimte op de begane grond met een heerlijke achtertuin op het 

zuiden. Deze perfecte gezinswoning ligt op 5 minuten afstand van de dorpskern 

van Benschop met haar voorzieningen. De goede ligging in combinatie met het 

perfecte onderhoud en afwerking van deze woning zorgen ervoor dat je vrijwel 

direct kan verhuizen. Op de verdieping zijn maar liefst 5 slaapkamers terug te vinden. 

De woning is optimaal geïsoleerd en voorzien van mooie hard houten kozijnen. 

Verwarming en warm water is d.m.v. energie zuinige HR cv- combiketel. De gehele 

woning is voorzien van vloerverwarming. De woning is gelegen op een perceel van 

132m2 groot heeft een woonoppervlakte van maar liefst 143m2 en een inhoud 

van ca. 515m3. Ben je al nieuwsgierig geworden? Namens de verkopers van harte 

welkom! 
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Begane grond

Entree, hal met meterkast, toiletruimte, trapopgang met fraaie verlichting naar 

de verdieping en toegang tot de goede woonkamer met keuken. De royale 

woonkamer met openslaande deuren naar de aangelegde achtertuin op het 

zuiden is goed afgewerkt en de vloer is voorzien van houtdesign plavuizen 

met vloerverwarming. Aan de voorzijde is de goede keukenruimte voorzien 

van luxe inbouwkeuken die voorzien is van diverse inbouwapparatuur 

waaronder: koelkast, vriezer, 100 cm breed Boretti gasfornuis met dubbele 

oven, vaatwasser, afzuigkap en een Quooker. Het geheel is goed afgewerkt en 

in landelijke stijl uitgevoerd.  
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“Heerlijke achtertuin
op het zuiden!”



Snellenburg 2, Benschop

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

Eerste verdieping

Overloop met trapopgang naar de tweede verdieping en toegang tot de 

slaapkamers en de badkamer. Een ruime hoofdslaapkamer van ca.13,4m2 en 

een tweede en derde slaapkamer van respectievelijk circa 11,7m2 en 9,2m2. 

De ruimte badkamer is in landelijke stijl uitgevoerd en voorzien van een 

inloopdouche, ligbad, vloerverwarming, tweede toilet en een wastafelmeubel. 

Ook hier is het plafond mooi gestuukt en zijn er inbouwspots geplaatst. De 

badkamer heeft natuurlijke alsmede mechanische ventilatie.  

Indeling (2/3)
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Tweede verdieping 

Overloop met toegang tot de aparte was- en stookruimte en twee 

slaapkamers. De slaapkamers zijn respectievelijk ca.10,4m2 en 13,8m2 groot 

die evenals de slaapkamers op de verdieping keurig zijn afgewerkt. 



Indeling (3/3)
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“Een landelijke stijl!”
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Woning

Interieur

Verlichting, te weten:

- Inbouwspots/dimmers x

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers x

- Losse (hang)lampen x

(Losse) kasten, legplanken, te weten:

- 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:

x

Keukenaccessoires, te weten:

- x

Sanitair/sauna

Badkameraccessoires:

- x

Toiletaccessoires:

- x

Exterieur/Installaties/Veiligheid/Energiebesparing
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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

Verlichting/installaties

Buitenverlichting x

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder x

Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging x

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging x

(Broei)kas x
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Overig

Overige tuin, te weten:

- (Sier)hek x

- Vlaggenmast(houder) x

    

CV x

Boiler x

Zonnepanelen x

        

Ja Nee Gaat
 m

ee

Over
ne

men

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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Begane grond



Berging
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Eerste verdieping



Tweede verdieping
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Bijzonderheden
• Landelijk wonen in een fraai en solide gebouwde woning;

• Fijne leefruimte op de begane grond met een goede tuin op het zuiden;

• Maar liefst 5 slaapkamers;

•  Goede eengezinswoning en speelmogelijkheden in de directe omgeving voor  

            de kleintjes onder ons! 



Kadastrale kaart
Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 13 november 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

Lopik
E
1509

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: Snellenburg2
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“Ruime mogelijkheden, 
midden in het groene hart”



Over Benschop
Wonen in Benschop is deel uitmaken van de gemeente Lopik. Benschop ligt 

centraal in Nederland midden in het groene hart. Het gezellige dorpse 

karakter en de mooie omgeving maakt wonen in Benschop aangenaam. 

Tevens is Benschop omsloten door grotere gemeentes zoals Ijsselstein en 

Schoonhoven. Voor fietsers en wandelaars biedt de Lopikerwaard vele 

mogelijkheden evenals de rijke historie welke terug gaat naar 1150. 

Benschop viedt haar inwoners (3500) ruime mogelijkheden om te kunnen 

voorzien in haar dagelijkse levensbehoeften waaronder twee basisscholen en 

een kinderdagverblijf.

Wonen met een dorpsgevoel, wonen dichtbij de grote steden, wonen in 

een natuurgebied, het is wonen in Benschop!



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


