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Objectgegevens
Bouwjaar  1994
Woonoppervlakte  ca. 157 m² exclusief garage van ca. 15 m²
Perceeloppervlakte  ca. 221 m²
Inhoud  ca. 570 m³

Geschakelde familiewoning met carport en garage in Galecop!
Deze uitstekend onderhouden familiewoning ligt in de rustige en kindvriendelijke wijk Galecop. Naast een tuingerichte woonkamer met 
moderne open keuken (ca. 43 m²), heeft deze woning een riant kantoor, vier ruime slaapkamers, een badkamer, achtertuin met luxe overkap-
ping en tuinhuis, eigen oprit met carport, garage en achterom. Daarnaast is de woning uitgerust met maar liefst 16 zonnepanelen!
Deze woning heeft veel mogelijkheden voor onder andere een praktijk of kantoor aan huis te hebben of een vijfde slaapkamer op de begane 
grond.
De wijk Galecop kenmerkt zich door de breed opgezette straten met veel begroeiing en biedt in de directe nabijheid, speel- en groenvoorzie-
ningen, winkels, scholen, kinderopvang, diverse sportfaciliteiten, openbaar vervoer en de belangrijke uitvalswegen (A2, A12 en A27).

Begane grond:
Vanuit de ruime hal met toegang tot de garage (ca. 15m²), meterkast, garderobe en toilet,  komt u in de lichte woonkamer met aan de voorzijde 
een open keuken met grote raampartij.
De moderne keuken (ca. 8m², 2019) heeft een kunststof werkblad, RVS spoelbak en diverse inbouwapparatuur, zoals: 4-pits inductie kookplaat 
(Siemens 2019), recirculatiekap (Siemens 2020), combi-oven (AEG 2015), vaatwasser (Siemens 2016) en een koel/vriescombinatie (Siemens 
2019). Verder heeft de keuken voldoende opbergmogelijkheden in de kasten en lades.  
De woonkamer (ca. 35 m²) is door alle raampartijen heerlijk licht en voorzien van een trapkast, grote schuifpui aan de achterzijde met elektrisch 
zonnescherm. Aan de achterzijde van de woonkamer bevindt zich de royale werk/studeerkamer (ca. 17m²) met uitzicht op de tuin.
De fraaie aangelegde achtertuin met veel privacy is voorzien van een luxe overkapping met loungegedeelte en tuinhuis (met elektra), diverse 
borders met bloemen en planten, sierbestrating, houten/stenen schutting met hedera, verlichting (ook aan de voorzijde), buitenkraan en een 
achterom. De gehele begane grond is voorzien van een lichte tegelvloer met vloerverwarming.

1e verdieping:
Via de trap in de hal bereikt u de ruime overloop op de 1e verdieping. 
Hier treft u twee slaapkamers (ca. 14m², ca. 11m²) aan de voorzijde, de badkamer en twee royale slaapkamers (ca. 22m², ca. 11m²) aan de 
achterzijde en een separate wasruimte. 
De oorspronkelijke drie slaapkamers zijn bij de uitbouw boven de garage in 2003, vier slaapkamers geworden.
De badkamer is geheel betegeld en uitgerust met een raam, ligbad, douchecabine, elektrische vloerverwarming, wastafelmeubel met spiegel 
en verlichting, zwevend toilet en designradiator.
In de separate wasruimte bevindt zich de opstelplaats voor de was- en droogmachine en de zonne-energie converters. Deze ruimte is voorzien 
van een tegelvloer. De bovenverdieping is voorzien van vloerbedekking en een novilon vloer.

Bijzonderheden:
•  Zeer goed onderhouden familiewoning met vier slaapkamers.
•  Eigen oprit met carport, garage en achterom.
•  Keuken met inbouwapparatuur recent vernieuwd (2019).
•  De woning is uitgerust met 16 zonnepanelen (twaalf van 250 wp, vier van 110 wp, opbrengst 3440 wp).
•  Beschutte achtertuin met luxe overkapping, loungegedeelte en tuinhuis.
•  Mogelijkheid voor gelijkvloers wonen of praktijk aan huis.
•  De woning is v.v dubbele beglazing en houten kozijnen met ventilatieroosters.
•  Elektrisch zonnescherm aan achterzijde.
•  De woning is v.v. mechanische ventilatie in de keuken, toilet en badkamer.
•  Verwarming en warmwater door middel van stadsverwarming.
•  Definitief energielabel: A
•  Voldoende parkeergelegenheid voor en naast de woning op openbare weg.
•  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  X
Tuinhuisje/buitenberging  X
Broeikas        X
Vlaggenmast        X
Voet droogmolen        X
Antenne        X
Brievenbus        X
(Voordeur)bel  X
Veiligheidssloten      X
Alarminstallatie    X
Zonwering buiten  X
Gordijnrails      X
Gordijnen    X
Losse horren/rolhorren  X
Rolgordijnen        X
Luxaflex  X
Vloerbedekking/linoleum  (Linoleum garage gaat mee)  X
Tegelvloer   X
Verwarming en warmwater door middel van stadsverwarming  X
Thermostaat  X
(Voorzet)open haard met toebehoren        X
Kachels        X
Isolatievoorzieningen  X
Keukenblok met bovenkasten incl. verlichting  X
Keuken (inbouw)apparatuur:
- 4-pits inductie kookplaat (Siemens 2019)  X
- recirculatiekap (Siemens 2020)  X
- combi-oven (AEG 2015)  X
- vaatwasser (Siemens 2016)   X
- koel/vriescombinatie (Siemens 2019)  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
Potplanten tuin    X
Inbouwkasten       X
Schappen garage      X
Slanghaspel garage      X
12 Renesola Virtus II zonnepanelen van 250 wp (2013)  X
4  Isofoton zonnepanelen van 110 wp (2003)  X
Vriezer boven    X
Regenton      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


