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I J s s e l s t e i n

Woonhuis (voorhuis) op unieke locatie!



In het kort

Voorhuis van woonboerderij uit 1942

Geheel te renoveren

Bestemming: wonen 

Functieaanduiding: dierenasiel

Woonoppervlakte: thans 85 m2

Perceeloppervlakte: circa 728 m2

Unieke locatie met vrij uitzicht 

Vlakbij de Lek en ook alle voorzieningen vlakbij





Het woonhuis betreft een voorhuis van een woonboerderij gebouwd in 1942. 

De woonoppervlakte is thans zo'n 85 m2. Het geheel is gedateerd en dient volledig

gerenoveerd te worden. Hierbij is een uitbreiding naar de zijkant goed mogelijk om zo meer

oppervlakte te creëren. 

De huidige indeling is als volgt:

Begane grond:

Entree aan de zijkant van de woning waar zich de eenvoudige keuken bevindt. Vervolgens is

er een gang met toegang tot de woonkamer. In de gang bevindt zich de trapopgang naar de

verdieping en toegang tot de kelder. Achteraan de gang bevindt zich het toilet en de

oorspronkelijke voordeur van de woning. 

Verdieping:

Op de verdieping zijn 2 slaapkamers en een badkamer. Tevens is er een overloop rond de vide

boven de woonkamer. Dit was oorspronkelijk een slaapkamer. Als de vloer hier terug wordt

gebracht kan hier relatief eenvoudig een extra slaapkamer ontstaan.

Zolder:

Deze bestaat uit een grote ruimte. 

Woonhuis









Schuren/overige opstallen

Naast de woning bevindt zich nog een berging die relatief eenvoudig bij de woning getrokken

kan worden. Daarnaast bevindt zich nog een grote schuur die voorheen in gebruik was als

werkplaats en voor de dierenverblijven (voormalige dierenopvang). Deze ruimte is zodanig

ruim (circa 100 m2) dat deze voor allerlei doeleinden geschikt is. Door de lichte dakplaten

komt er veel licht binnen. 





Plattegronden





Bestemmingsplan

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Op deze website kunt u ook alle bijhorende bestemmingsplanregels vinden. 

Voor vragen omtrent uitbreidingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met de

Omgevingsdienst regio Utrecht (www.odru.nl).



Ligging

Het Klaphek is gelegen in het buitengebied van IJsselstein.

De ligging is ideaal; vlakbij alle faciliteiten van IJsselstein en Nieuwegein (of zelfs Utrecht) en

dicht bij de oprit van de A2 met aansluitingen naar de A27 en A12 op korte afstand en toch

heerlijk gelegen met vrij uitzicht en een gevoel van rust en ruimte. 

Kortom, het beste van twee werelden, super centraal in Nederland!



Kadastrale informatie

Gemeente IJsselstein, sectie H, nummer 343, groot: 735m2

Let op: een strook van circa 50 cm breed aan de zijde van de oprit van de buren (nr. 4) is reeds

in gebruik bij de buren (rode streep op kaart). Deze strook zal worden afgesplitst en

overgedragen aan de buren voorafgaand aan de verkoop van deze woning. Het te kopen

perceel is daarom circa 7m2 kleiner dan het huidige perceel. 



Vragenlijst woning



















Overige informatie

Verkopers hebben de woning nooit of niet recent (zeker 25 jaar geleden) zelf bewoond (het

betreft een erfenis). Desondanks is door verkoper middels de vragenlijst getracht zo veel

mogelijk informatie over het object te verstrekken, voor zover mogelijk is. Gelet op het feit dat

verkopers de woning nooit feitelijk hebben bewoond zal er niet-bewoningsclausule worden

opgenomen.

Koper is ermee bekend dat verkoper het verkochte nooit of niet recent (zeker 25 jaar geleden)
zelf feitelijk heeft gebruikt en dat verkoper derhalve koper niet kan informeren over
eigenschappen respectievelijk gebreken aan het verkochte waarvan verkoper op de hoogte zou
kunnen zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In verband hiermee zijn
partijen, in afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW,
overeengekomen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken voor rekening en risico
van koper komen en dat hier bij de vaststelling van de koopsom rekening mee is gehouden.
Koper vrijwaart verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden.

Zoals gezegd dient de woning volledig gerenoveerd te worden. Het ligt op de weg van kopers

om zich goed te laten informeren over de bouwkundige staat. In de koopovereenkomst zal de

"as is-where is"-clausule worden opgenomen.

Het is koper bekend dat de onroerende zaak meer dan … jaar oud is, dat de onroerende zaak
(grondig) gerenoveerd moet worden en dat verkoper de onroerende zaak nooit feitelijk heeft
gebruikt. In verband hiermee wil verkoper geen enkele aansprakelijk aanvaarden met betrekking
tot zichtbare en onzichtbare/ verborgen gebreken. Hieronder vallen onder meer zichtbare en
onzichtbare/ verborgen gebreken die het gevolg zijn van het niet bouwen conform
de bouwvoorschriften/ bouwvergunningen/ bestemmingsplanbepalingen e.d. In dit kader zijn
partijen uitdrukkelijk overeengekomen om bovenstaande model-tekst van artikel 6.3 door te
halen. Dit betekent dat als de onroerende zaak bij de eigendomsoverdracht niet de (feitelijke)
eigenschappen bezit die nodig zijn voor een normaal gebruik als woonhuis, dit voor rekening en
risico van koper komt. Met andere woorden: koper koopt de onroerende zaak ‘as is, where is’. Bij
het vaststellen van de koopsom is hier rekening mee gehouden. Koper is in de gelegenheid
gesteld om de onroerende zaak bouwkundig (te laten) onderzoeken. Koper heeft hier wel/ geen
gebruik van gemaakt.



Neem voor meer informatie of het maken van een 

bezichtigingsafspraak contact met ons op!

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN Schoonhoven

schoonhoven@schep.nl

0182-383038


