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Objectgegevens
Bouwjaar  1994
Woonoppervlakte  ca. 125 m²
Perceeloppervlakte  ca. 156 m²
Inhoud  ca. 431 m³

Deze uitstekend onderhouden eindwoning is gelegen in de gewilde en kindvriendelijke wijk Galecop. Naast een plaatje van een woonkamer en 
een luxe leef-keuken, beschikt de woning over maar liefst vier slaapkamers, moderne badkamer, fraaie voor- en achtertuin (W) en achterom.
De wijk Galecop kenmerkt zich door de breed opgezette straten met veel begroeiing en biedt in de directe nabijheid, winkels, scholen, kinder-
opvang, diverse sportfaciliteiten, speel- en groenvoorzieningen, openbaar vervoer en de belangrijke uitvalswegen (A2, A12 en A27).

Begane grond:
Vanuit de hal (muur bekleed met barnwoodplanken) met garderobe, toiletruimte en meterkast, bereikt u  de heerlijke woonkeuken (ca. 19 m²), 
gelegen aan de voorzijde van de woning. De uiterst fraaie keuken (2017) is van alle gemakken voorzien! Een keramiek werkblad, stijlvolle glazen 
achterwand met sfeerverlichting, RVS spoelbak, voldoende lades en kasten (softclose), uitneembaar keukencarrousel en diverse inbouwap-
paratuur, zoals: 4-pits inductie kookplaat met werkbladafzuiging (Bora), Quooker en Quooker zeepdispenser, combi oven/magnetron (Neff), 
vaatwasser (AEG), grote koelkast (AEG), vriezer (AEG) en een automatische koffiemachine (Neff). Kortom; hier ontbreekt het u aan niets! Verder 
is er een diepe trapkast met veel bergruimte en prachtige ensuite deuren naar de woonkamer.  De sfeervolle woonkamer (ca. 28 m²) bevindt 
zich aan de achterzijde van de woning. Deze is uitgerust met een natuurstenen schouw met houtgestookte open haard, grote raampartij met 
openslaande deur naar de achtertuin en een elektrisch zonnescherm. De begane grond heeft een lichte plavuizenvloer met vloerverwarming. 
De fraai aangelegde achtertuin ligt op het zonnige westen en is uitgerust met sierbestrating (Travertin natuursteen tegels), verlichting en buiten-
kraan (voor en achter), elektrapunt, grote borders voorzien van verlichting en een tuinfontein, houtopslag, geïmpregneerde houten schutting, 
stenen berging met elektra en achterom.

1e verdieping:
Via de trap in de hal bereikt u de overloop op de 1e verdieping met toegang tot twee slaapkamers (ca. 13 m², ca. 6 m²) aan de achterzijde, 
waarvan de kleine kamer is voorzien van een inpandige kast. Aan de voorzijde bevindt zich een ruime derde slaapkamer (ca. 12 m²) en de bad-
kamer. De moderne badkamer is geheel betegeld en uitgerust met een ligbad, kast, douchecabine, wastafelmeubel met spiegel en verlichting, 
inbouwspots, designradiator, zwevend toilet en een raam.

2e verdieping:
Via de trap bereikt u eerst de voorzolder voorzien van een dakraam, de opstelplaats voor de wasmachine en -droger, unit voor de mechanische 
ventilatie, veel bergruimte achter de knieschotten en vervolgens de royale vierde slaapkamer (ca. 15 m²) voorzien van inbouwspots en een dak-
kapel. De bovenverdiepingen zijn voorzien van een laminaatvloer.

Buurtinformatie:Deze fraaie woning is gelegen nabij zorgorganisatie Altrecht. De locatie van stichting Altrecht aan de Rembrandthage gaat 
sluiten. Altrecht en de gemeente Nieuwegein gaan de vrijgekomen locatie ontwikkelen voor woningbouw. De verwachting is dat de start van 
de bouw rond 1 januari 2022 zal plaatsvinden en rond 1 juli 2023 zal zijn afgerond. Zie voor meer informatie: https://www.ikbennieuwegein.nl/
projecten/woningbouwingalecop

Bijzonderheden:
•  Prachtige eindwoning met maar liefst vier slaapkamers.
•  De begane grond is eind 2017 volledig gemoderniseerd.
•  Fraaie voor- en achtertuin met achterom.
•  Luxe moderne leefkeuken voorzien van alle comfort.
•  Sfeervolle houtgestookte open haard met natuurstenen schouw.
•  De hele woning is voorzien van massief houten deuren en massief houten trapleuningen (op maat gemaakt). 
•  De woning is v.v dubbele beglazing, kunststof kozijnen (kantel/kiep) aan de achterzijde en houten  kozijnen aan de voorzijde. 
•  Alle slaapkamers zijn voorzien van horren.
•  De woning is v.v. mechanische ventilatie.
•  Verwarming en warmwater door middel van stadsverwarming.
•  Definitief energielabel: A.
•  Ruim voldoende (gratis) parkeergelegenheid voor de woning. 
•  Woonoppervlakte van deze woning is officieel ingemeten volgens BBMI (Branche Brede Meet Instructie, afgeleide van NEN 2580).

Alle gegevens zijn met grote zorg samengesteld en volgens ons uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid van deze gege-
vens kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is geheel vrijblijvend, de verkoop geschiedt onder voorbehoud 
goedkeuring opdrachtgever.
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Lijst van zaken
blijft achter

gaat mee

ter overname
n.v.t.

Tuinaanleg/beplanting  X
(Sier)bestrating/erf afscheiding  X
Buitenverlichting voor en achter  X
Tuinhuisje/buitenberging        X
Broeikas        X
Vlaggenmast        X
Voet droogmolen        X
Antenne        X
Brievenbus  X
(Voordeur)bel  X
Veiligheidssloten  X
Alarminstallatie        X
Rolluiken/zonwering buiten  X
Gordijnrails  X
Gordijnen    X
Losse horren  X
Rolgordijnen    X
Luxaflex      X
Vloerbedekking/linoleum  X
Laminaat  X
Warmwatervoorziening  X
Stadsverwarming  X
Thermostaat  X
Open haard   X
Kachels        X
Isolatievoorzieningen        X
Keukenblok met bovenkasten incl. verlichting  X
Keuken (inbouw)apparatuur:  X
- 4-pits inductie kookplaat met werkbladafzuiging (Bora)  X
- Quooker en Quooker zeepdispenser  X
- combi oven/magnetron (Neff)  X
- vaatwasser (AEG)  X
- grote koelkast (AEG)  X
- vriezer (AEG)   X
- automatische koffiemachine (Neff)  X
- messenblok en Ipadhouder  X
Inbouwverlichting/dimmers  X
Opbouwverlichting    X
Spiegelwanden        X
Losse kasten, boeken-, legplanken      X
Wastafels met accessoires  X
Toiletaccessoires (toiletrol houder, toiletbril, spiegel, etc.)  X
Badkameraccessoires (planchet, spiegel, kranen douchescherm)  X
Sauna met toebehoren        X
Veiligheidsschakelaar wasmachine        X
Over te nemen lease-, huur-, huurkoopcontracten:        X
Tafel en 4 stoelen in keuken      X
Waterornament in tuin  X
Tuintafel + bank + stoelen      X
Planken in trapkast en in berging  X
Kast slaapkamer voorzijde      X
Kast grote slaapkamer achterzijde  X
Kast kleine slaapkamer achterzijde      X
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Nevelgaarde 8
3436ZZ  Nieuwegein
KvK 302 00 744
BTW NL 0523.34.727.B01

030 799 10 70
06 10 62 29 20
info@mommersteegmakelaardij.nl
www.mommersteegmakelaardij.nl


