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Objectgegevens
Bouwjaar  1931
Woonoppervlakte  ca. 123 m²
Perceeloppervlakte  ca.   77 m²
Inhoud  ca. 433 m³

Deze jaren ‘30 woning, met een zee aan ruimte, is gelegen in de populaire Rivierenwijk. De woning beschikt onder andere over een woonkamer 
met open keuken, vijf slaapkamers, badkamer, een stadstuin op het zuiden en een houten berging. Parkeren kan met vergunning voor de deur. 

De woning is met liefde bewoond en onderhouden en biedt alle mogelijkheden om naar eigen wens te moderniseren.

De Rivierenwijk is geliefd onder jonge mensen en gezinnen en kenmerkt zich door straten met veel groen en ruimte voor de kinderen om te 
spelen. Winkels, scholen en kinderopvang liggen vlakbij en binnen 5 minuten fiets je naar het oude stadscentrum met gezellige winkels, res-
taurantjes en kroegjes. Ook de hippe horecagelegenheden aan het water van Rotsoord zijn op loopafstand. Het centraal station en het station 
Vaartsche Rijn zijn snel bereikbaar net als de uitvalswegen (A2, A12 en A27).

Begane grond:
Vanuit de hal met meterkast, garderobe, toilet en trapkelderkast, komt u in de L-vormige woonkamer met aan de achterzijde een open keuken 
(ca. 30m²). De keuken met raampartij, heeft een granieten werkblad, inbouwspots, RVS spoelbak met afgietgedeelte en diverse inbouwappara-
tuur, zoals: 4-pits gaskookplaat (Candy), RVS afzuigkap (Novy), combi oven/magnetron (Pelgrim), vaatwasser (Asko), koelkast (Candy) en veel 
opbergruimte. De keuken is voorzien van een tegelvloer. 
De woonkamer is voorzien van een laminaatvloer, sfeervolle balken aan het plafond en heeft zowel voor als achter grote raampartijen met aan 
de achterzijde een openslaande deur naar de tuin en een elektrisch zonnescherm. 
De stadstuin (ca. 28m²)  is een heerlijke plek om van de zon te genieten door de zuidligging en is voorzien van stenen gelegd in visgraatver-
band, houten schutting en een vrijstaande houten berging met verlichting. Aan de voorzijde van de woning bevindt zich een waterkraan.

1e verdieping:
Via de trap in de hal bereikt u de overloop op de 1e verdieping met toegang tot twee slaapkamers en de badkamer.
Éen slaapkamer (ca. 5m²) bevindt zich aan de achterzijde en is voorzien van openslaande deuren naar een houten balkon. Door de huidige 
bewoners is deze kamer in gebruik als waskamer. De kamer is voorzien van een novilon vloer. 
De 2e slaapkamer (ca. 27m²) bevindt zich over de volledige lengte van de woning en is voorzien van een laminaatvloer. Het is mogelijk om hier 
een extra slaapkamer te realiseren. 
De badkamer bevindt zich aan de voorzijde en is geheel betegeld, voorzien van een douchecabine, wastafelmeubel met spiegel en verlichting, 
ligbad, designradiator, toilet en een raampartij.

2e verdieping:
Via de trap bereikt u de royale zolderverdieping met toegang tot drie slaapkamers en de cv-ruimte.
Twee slaapkamers (ca. 12m² en ca. 7m²) bevinden zich aan de achterzijde van de woning. 
De 3e slaapkamer (ca. 9m²) bevindt zich aan de voorzijde en is voorzien van een houten dakkapel. Verder is er veel bergruimte achter de knie-
schotten en is er een aparte ruimte gerealiseerd voor de cv-ketel (Nefit 2011). 

Bijzonderheden:
•  Jaren ‘30 tussenwoning met maar liefst vijf slaapkamers.
•  Gelegen in de populaire en kindvriendelijke Rivierenwijk.
•  Mogelijkheden om naar eigen wens te moderniseren. 
•  Parkeren kan met vergunning voor de deur. 
•  Verzorgde stadstuin op het zuiden met elektrisch zonnescherm en houten berging. 
•  De woning is v.v. dubbele beglazing en houten kozijnen.
•  Zolderverdieping heeft een ruime dakkapel (houten).
•  Verwarming en warmwater door middels CV (Nefit 2011).
•  Definitief energielabel: F.
•  Woonoppervlakte van deze woning is officieel ingemeten volgens BBMI (BrancheBrede 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  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/rolhorren        X
Rolgordijnen  X
Luxaflex  X
Tegelvloer   X
Laminaatvloer   X
Novilon vloer  X
Warmwatervoorziening  X
C.v. ketel (Nefit 2011)  X
Thermostaat  X
(Voorzet)open haard met toebehoren        X
Kachels        X
Isolatievoorzieningen        X
Keukenblok met bovenkasten incl. verlichting  X
Keuken (inbouw)apparatuur:
- 4-pits gaskookplaat (Candy)  X
- Combi oven/magnetron (Pelgrim)  X
- Koelkast (Candy)  X
- Vaatwasser (Asko)  X
- RVS afzuigkap (Novy)  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
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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


