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ONDER ARCHITECTUUR
GEBOUWDE WONING
Voor u ligt de brochure met informatie over de woning waarin u
interesse heeft. Om u een goede indruk te geven, vindt u in deze
brochure veel informatie over deze prachtige woning.
Deze woning draagt het waardevolle predikaat BUITENSTATE.
Een BUITENSTATE is een vrij gelegen – one of a kind – woning
in het buitengebied. Een woning waar de beleving van rust en
ruimte centraal staat en waar vrijheid heerst. Een niet-alledaags
onroerend goed met optimaal woongenot en veel mogelijkheden.

Zelden komt er zo’n object in de verkoop, aan een groen
laantje alleen voor bestemmingsverkeer. De ruimte
en rust van de groene omgeving gaan samen met een
ideale ligging in Benschop, dichtbij alle voorzieningen
zoals scholen, winkels, gezondheidscentrum, dorpshuis
en kerken.

Geeft deze brochure u een (buiten)goed gevoel?
Uw BUITENSTATE makelaar nodigt u van harte uit voor een bezichtiging. De woning kan u op papier aanspreken, maar de emotie
en zintuigprikkeling die de woning teweeg brengt, voelt u alleen
ter plekke. Tijdens een bezichtiging krijgt u informatie over de
woning en de omgeving. U kunt al uw vragen aan onze makelaar
voorleggen.
Is dit uw buitenkans…?

Voor meer stedelijke voorzieningen, zoals theater/
bioscoop, winkels en horeca ligt het centrum van
IJsselstein op slechts 5 km en Utrecht een kwartiertje
verderop.

Makelaar Alex Peters

Kadastrale gegevens

Bestemmingsplangegevens

Benschop, B 2123, groot 685 m2

Bestemmingsplan Kern Benschop
Bestemming: Wonen

BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Deze royale, karakteristiek vormgegeven en smaakvolle woning, die ook prima
kan dienen als woning en kantoor/praktijkruimte aan huis, heeft een woonoppervlakte van 242 m2 en is gelegen op een kavel van 685 m2. Omgeven door een
prachtige, besloten, en fraai aangelegde tuin met diverse terrassen. In 2011 is de
tuin voorzien van een mooie, overdekte buitenkeuken met lichtkoepel en veel glas.
Deze vormt samen met het prieel een heerlijke relax plek, waardoor je vanaf het
vroege voorjaar tot het late najaar kan genieten. Vanuit de woonkamer kijk je op
de fraai aangelegde spiegelvijver.
BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

De diverse bomen, hagen en struiken
zorgen voor volledige privacy en heb je
zin om een stukje te varen, dan kan dat
vanuit de achtertuin.
Kortom, een heerlijk royaal gezinshuis
met grote leefruimten maken het woongenot tot een mix van comfort, stijl en
luxe.

Het vele daglicht in huis zorgt voor een mooie open sfeer.
De woning beschikt over een oprit voor 2 auto’s en een semi vrijstaande garage
met vide. De garage is ook via de serre te bereiken.
Deze onder architectuur gebouwde woning in jaren 30 stijl, is in opdracht van de
huidige eigenaar gebouwd met hoogwaardige en duurzame materialen.
Het hoge afwerkingsniveau en de zeer praktische indeling van het huis waarborgen
een optimaal wooncomfort. De begane grond wordt met vloerverwarming op de
juiste temperatuur gehouden.

Fraai entree met toilet, trap naar 1e.
verdieping en meterkast.
De ruime en lichte woonkamer is voorzien van een mooie marmeren vloer,
een exclusieve Boley design gashaard,
een bijzondere lichtkoepel en 3 schuifpuien. Alle kozijnen in deze woning zijn
van aluminium en onderhoudsvrij.
Een open woon-/eetkeuken met
Siemens keukeninrichting zoals vaatwasmachine, combimagnetron, bakoven, keramische kookplaat, afzuigkap
, een grote koel en vrieskast en een
granieten aanrechtblad, verbindt de
woonkamer met de zonnige serre.
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Een aangebouwde serre, welke is voorzien van een lichtkoepel, een sfeervolle
gashaard en van grote ramen met uitzicht op de mooie royale tuin. Verder is er nog
een aparte eethoek- en een kantoorruimte.
De totale woonoppervlakte van de begane grond is circa 135 m2

Op de eerste verdieping is een comfortabele masterbedroom met een vaste
kastenwand en een balkon, 2 ruime
slaapkamers, waarvan 1 met toegang
tot het grote dakterras/balkon en een
badkamer met ligbad, douche en een
apart toiletruimte.
De totale woonoppervlakte van deze
verdieping is circa 76 m2
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De tweede verdieping met vaste trap biedt mogelijkheid voor nóg een flinke
slaapkamer en is voorzien van veel vaste/fraaie bergkasten en 2 Velux dakramen.
De overige ruimte wordt nu gebruikt als was/strijkkamer en bergruimte.
Totale woonoppervlakte is circa 31 m2 (gemeten vanaf looplijn 1,50 m)

EXTRA’S
* Aluminium ramen en kozijnen in de gehele woning (dus onderhoudsvrij)
* Rolluiken, op de verdieping (automatisch te bedienen)
* Nefit combiketel van 2014.
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KERNKWALITEITEN
*heerlijke familiewoning,
* de fraaie ligging,
* mogelijkheid voor kantoor, of praktijk aan huis
* zeer goede staat van onderhoud
* mooie ruime tuin.
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Schep Makelaardij
Lopikerplein 2
2871 AN Schoonhoven
Makelaar Alex Paters
T 0653 67 82 12
E a.peters@schep.nl
www.schep.nl

Een BUITENSTATE makelaar is geselecteerd op grond van zijn of haar
jarenlange aantoonbare ervaring en
deskundigheid. Hij is geworteld in het
buitenleven. Hij is vertrouwd met de
plaatselijke gewoonten en gebruiken.
Hij zal u deskundig voorlichten tijdens
de bezichtiging. Hij laat u de rust en de
ruimte van de woning ervaren. Eigen.
Solide. Aangenaam. En net een beetje
anders.
Wilt u meer informatie? Of heeft u interesse in een bezichtiging? Neem dan
gerust contact met ons op.

WWW.BUITENSTATE.NL

