
Galecopperdijk 12
3438 PG  Nieuwegein

€ 725.000,- k.k.





Objectgegevens
Bouwjaar  1995
Woonoppervlakte  ca. 150 m²
Perceeloppervlakte  ca. 385 m²
Inhoud  ca. 668 m³

Royaal familiehuis in het groene hart van Galecop!

Deze prachtige vrijstaande woning met een royaal bemeten inpandige garage en fraai aangelegde tuin, ligt op een van de mooiste plekjes van 
Galecop. Deze energiezuinige woning is in 2014 gemoderniseerd.

Naast een woonkeuken en ruime lichte woonkamer beschikt de woning over vier slaapkamers, twee moderne badkamers, besloten voor-, zij- 
en achtertuin, 14 zonnepanelen, ruime bijkeuken en inpandige berging met garage, houten vrijstaande berging en achterom. De ruime oprit met 
carport biedt plaats voor meerdere auto’s.

De Galecopperdijk is een oase van rust en wordt omgeven door veel groen. 
In de directe nabijheid bevinden zich winkels, scholen, kinderopvang, diverse sportfaciliteiten, speel- en groenvoorzieningen, openbaar vervoer 
en de belangrijke uitvalswegen (A2, A12 en A27).

Begane grond:
Entree, hal, meterkast, wandcloset met fontein (2014), garderobe, trap naar de 1e verdieping en toegang tot de woonkamer.

De royale woonkamer met open keuken (ca. 64m2) is heerlijk licht, dankzij de erker en de grote raampartijen aan de voor-, zij- en achterzijde 
van de woning.

Aan de voorzijde van de woning is er fraai uitzicht op de Galecopperdijk. Hier is ook de gezellige zithoek gesitueerd. Op de vloer ligt een fraaie 
PVC vloer met comfortabele vloerverwarming (2014).

Aan de achterzijde van de woning bevindt zich de open keuken welke is voorzien van een granieten werkblad, spiegelwanden en inbouwspots 
met diverse inbouwapparatuur: uittrekbare koelkast (Bosch), vaatwasser (AEG), 5-pits inductie kookplaat met flexzones  (Bosch), RVS afzuig-
kap (Miele), hetelucht oven (Miele) en anderhalve RVS spoelbak. Verder beschikt de keuken over voldoende kastruimte en zijn de kasten en 
lades voorzien van softclose.

Via de keuken, bereikt u de bijkeuken (ca. 9m2) , inpandige berging (ca. 9m2) en garage (ca. 21m2). De garagedeur is elektrisch bedienbaar. 
De bijkeuken is uitgerust met een extra keukenblok, voorzien van spoelbak, lavagrill (Bosch) en de opstelplaats voor de was- en droogmachine. 
Vanuit de bijkeuken en inpandige berging is de tuin bereikbaar middels een openslaande deur. 
De omvormer voor de zonnepanelen bevindt zich in een afgesloten ruimte in de berging.

Via de schuifpui in de woonkeuken bereikt u de besloten achtertuin, gelegen op het zuidoosten. De fraaie tuin heeft meerdere terrassen waar-
door je ieder moment van de dag wel een plekje kunt vinden in de zon of schaduw onder de mooie walnootboom. 
De kinderen kunnen zich heerlijk uitleven op het gazon met ingegraven trampoline. Verder is de volledig afgesloten tuin voorzien van tuinver-
lichting, buitenkraan (voor en achter), diverse bloemen, planten en struiken en houten poortdeur.

1e verdieping:
Via de trap, bereikt u de overloop op de 1e verdieping. De verdieping telt vier slaapkamers, twee badkamers en een vliering bereikbaar middels 
een vlizotrap.

Aan de voorzijde van de woning bevindt zich de ouderslaapkamer van maar liefst ca. 15m2. Buiten een heerlijk balkon, beschikt deze kamer 
over een badkamer en-suite (2014) voorzien van inloopdouche met hand- en regendouche, wastafel, handdoekradiator, wandcloset, raampartij 
en groot dakvenster en inbouwspots.

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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Objectgegevens
Aan de achterzijde van de woning bevinden zich twee ruim bemeten slaapkamers (ca. 10m2 en ca. 11m2). De vierde slaapkamer slaapkamer 
(ca. 8m2) bevindt zich aan de zijkant van de woning.

De tweede modern betegelde badkamer (ca. 8m2, 2014) is uitgerust met een inloopdouche voorzien van hand- en regendouche, wastafel, 
ligbad, wandcloset, inbouwspots en raampartij.

De vloer op deze verdieping is voorzien van neutraal lamelparket.
De slaapkamers aan de voor- en achterzijde zijn uitgerust met elektrische rolluiken.

Bergzolder:
De woning heeft  een bergzolder over de volledige lengte van de woning. 

Bijzonderheden:
•  Royale vrijstaande woning met 4 slaapkamers en 2 badkamers.
•  De woning is in 2014 gemoderniseerd (nieuw toilet, 2 nieuwe badkamers, stucwerk wanden en plafonds, vloerverwarming, radiatoren, 
, PVC vloer, schakelmateriaal).
•  Zonnige voor-, zij- en achtertuin met veel privacy en diverse terrassen. 
•  Royale leefruimte met veel raampartijen.
•  Fraaie PVC vloer met comfortabele vloerverwarming (2014).
•  De woning heeft 14 zonnepanelen. Dankzij de zonnepanelen is de woning op dit moment energieneutraal v.w.b. stroom.
•  Ruime inpandige garage en 2 parkeerplaatsen op eigen terrein.
•  De garage en inpandige berging zijn voorzien van dakisolatie aan de binnenzijde (2018).
•  De gehele woning is voorzien van ventilatieroosters, dubbel glas en houten kozijnen.
•  De keuken en de erker zijn voorzien van een screen (handbediend en elektrisch).
•  De slaapkamers aan de voor- en achterzijde hebben elektrische rolluiken.
•  Keuken, toiletten en badkamers zijn aangesloten op de mechanische ventilatie.
•  Nieuwe vrijstaande houten berging in achtertuin, voorzien van licht en elektra  (2020). Wanden en dak zijn geïsoleerd.
•  De woning ligt iets verder terug van de straat en biedt veel privacy.
•  Verwarming en warmwater door middel van stadsverwarming.
•  Bestrating voor- en achtertuin (2020).
•  Definitief energielabel: B.
•  Buitenschilderwerk uitgevoerd door erkende schilder (2016).
•  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 (buiten werking)  X
Rolluiken/zonwering buiten  X
Gordijnrails  X
Gordijnen    X
Losse horren/rolhorren  X
Rolgordijnen  X
Vlinder jaloezieën  X
Houten vloer  X
PVC vloer  X
Warmwatervoorziening  X
Stadsverwarming  X
Thermostaat  X
(Voorzet)open haard met toebehoren        X
Kachels        X
Isolatievoorzieningen  X
Keukenblok met bovenkasten incl. verlichting  X
Keuken (inbouw)apparatuur:
- Inductie kookplaat met flexzones  (Bosch)  X
- Hetelucht oven (Miele)  X
- Uittrekbare koelkast (Bosch)  X
- Lavagrill (Bosch)  X
- Vaatwasser (AEG)  X
- RVS afzuigkap (Miele)  X
Inbouwverlichting/dimmers  X
Opbouwverlichting    X
Spiegelwanden        X
Losse kasten, boeken-, legplanken    X
Wastafels met accessoires  X
Toiletaccessoires (losse accessoires gaan mee)  X
Badkameraccessoires (losse accessoires gaan mee )  X
Sauna met toebehoren        X
Veiligheidsschakelaar wasmachine  X
Over te nemen lease-, huur-, huurkoopcontracten:        X
Laadpaal elektrische auto    X
Zonnepanelen (2017, 4130 wp)  X
Stenen BBQ    X
Trampoline      X
Weerstation    X
Koelvriescombinatie bijkeuken    X
Diepvries bijkeuken    X
Combi oven in bijkeuken (oven defect, magnetron werkt)  X
Konijnenren     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


