Visarendsingel 32
€ 440.000,-- k.k.

Adres:

Visarendsingel 32, 3435 GJ te Nieuwegein.

Omschrijving:

Op een zeer fraaie plek gelegen, prachtig uitgebouwde
woning met vier grote slaapkamers, een
hobby/werkkamer op de begane grond en aan de
voorzijde vrij uitzicht op de groenvoorziening met
waterpartij.

Kadastrale
gegevens:

Gemeente Jutphaas, sectie C, nummer 1421

Erfpacht/
eigen grond:

Eigen grond

Woonoppervlakte:

140 m2

Inhoud:

529 m3

Perceeloppervlakte:

310 m2

Bouwjaar:

1978

Onderhoud:

Zowel aan de binnen als aan de buitenzijde is de
woning goed onderhouden.

Verwarming:

De woning wordt verwarmd d.m.v. stadsverwarming en
een Eneco huurboiler voor warm water.

Parkeren:

Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe
omgeving.

Tuin:

U beschikt over een achtertuin op het noordoosten
van 195 m2.

Bijzonderheden:

Deze woning heeft dankzij de uitgebouwde woonkamer
een verrassende indeling gekregen.

Aanvaarding:

In overleg

Vraagprijs:

€ 440.000,-- k.k.
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Op een zeer fraaie plek gelegen, prachtig uitgebouwde woning met vier grote
slaapkamers, een hobby/werkkamer op de begane grond en aan de voorzijde vrij uitzicht
op de groenvoorziening met waterpartij. Alle denkbare voorzieningen zoals; winkels,
openbaar vervoer, scholen, kinderdagverblijven en uitvalswegen bevinden zich in de
directe omgeving.
Deze woning heeft dankzij de uitgebouwde woonkamer een verrassende indeling
gekregen. De begane grond is royaal, heeft een eetkamer met halfopen keuken. De
uitgebouwde woonkamer heeft een sfeervolle zithoek met een houtkachel en een extra
hoog plafond met grote ramen die zorgen voor een licht en ruimtelijk gevoel.
Begane grond:
Entree, hal, meterkast, toiletruimte en trapopgang naar de 1e verdieping en toegang naar
de royale woonkamer met eikenhouten vloerdelen. De woonkamer is uitgebouwd en
voorzien van openslaande deuren naar de diepe achtertuin, gesitueerd op het
noordoosten.
De tuin heeft twee terrassen waardoor men de hele dag in de zon kan zitten. De overdekte
veranda met een opbergschuur (2019) is voorzien van elektra.
De woonkamer is een lichte, speelse ruimte dankzij de grote glazen pui welke gedeeltelijk
doorloopt in het dakvlak. Hier bevindt zich het zitgedeelte, waar men heerlijk bij de
houtkachel kan genieten. Vanuit de woonkamer bereikt men extra hobby/werkkamer welke
is gesitueerd aan de voorzijde.
De keuken in hoekopstelling heeft een composiet werkblad en is voorzien van een
vaatwasser, inductie kookplaat, afzuigkap, koelkast en een elektrische oven. De
hobby/werkkamer met vliering is vanuit de woonkamer bereikbaar.
1e Verdieping:
Vanaf de overloop zijn de drie ruime slaapkamers en de moderne badkamer te bereiken.
De badkamer is in 2017 vernieuwd en heeft een inloopdouche, een wastafelmeubel en
design radiator.
2e Verdieping:
Voorzolder, handige bergruimte met opstelplaats van de boiler, toegang naar de 4e
Slaapkamer met airconditioning. De zolderkamer is in het voorjaar van 2021 opnieuw
geïsoleerd , afgetimmerd, gestuct en voorzien is van een airco.
Bijzonderheden:
- De woning heeft 4 slaapkamers en een praktische hobby/werkkamer op de begane
grond.
- De woonkamer is aan de zijkant uitgebouwd en heeft hierdoor een speelse indeling.
- De woonkamer is voorzien van een houtkachel en ramen die doorlopen in het dakvlak;
- De zolderkamer is in het voorjaar van 2021 opnieuw geïsoleerd , afgetimmerd, gestuct en
voorzien is van een airco.
- De tuin is verrassend groot en gelegen op het noordoosten.
- De tuin heeft een grote overdekte veranda met opbergschuur(2019), voorzien van elektra
- Op de begane grond is een extra hobby/werkkamer met vliering.
- Aan de voorzijde is er vrij uitzicht op de groenvoorziening met waterpartij.
- Verwarming middels stadsverwarming.
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Plattegronden:
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Kadastrale kaart:
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Verkopers aan het woord:

Waarom en wanneer heeft u de woning gekocht? Waarom bent u specifiek voor deze
woning gevallen?
“ Wij hebben deze woning in 1992 gekocht. De woning had toen nog een garage en een
enorme tuin. In 2001 hebben we de garage bij de woning getrokken en hebben we tot nu
toe genoten van een schitterende uitbouw en nog steeds een grote tuin.”
Hoe heeft u het wonen in deze woning ervaren? En wat vind u de specifieke voordelen
van deze buurt?
“ Wij hebben hier met veel plezier gewoon. De tuin de mooie uitbouw en het uitzicht op de
singel zijn fantastisch. Onze kinderen hebben op de singel leren schaatsen en speelden
achter het huis op het pleintje met speeltoestellen. ”
Wat heeft u de afgelopen jaren allemaal aan de woning veranderd?
“ Wij hebben eigenlijk alles veranderd aan de woning. de mensen die bij ons binnen
komen zijn altijd verrast door de ruimte en de mooi aangelegde tuin en de veranda. In de
tuin kun je ieder moment van de dag in de zon zitten, als klap op de vuurpijl hebben wij dit
jaar de zolderetage laten isoleren en verbouwen.”
Waarom heeft u besloten dit huis binnenkort te gaan verlaten?
“ Hoewel wij hier met veel plezier wonen hebben we ervoor gekozen om een volgende
stap in onze woon carrière te maken. al heel lang koesteren wij de wens om in Vreeswijk
te gaan wonen. Deze mogelijkheid deed zich voor en daarom gaan we toch wel met een
beetje pijn in ons hart deze woning verlaten. We hopen dat de nieuwe eigenaar met net
zoveel plezier hier gaat wonen als dat wij gedaan hebben.”
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Lijst van zaken
Blijft
achter

Tuin
Tuinaanleg/bestrating/beplanting
Buitenverlichting
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder
Tuinhuis/buitenberging
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging
(Broei)kas
Voet droogmolen
Overige tuin, te weten:
- dakplataan (boom in tuin)
Woning
Vlaggenmast
Schotel/antenne
Brievenbus
(Voordeur)bel
Alarminstallatie
Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie
Rookmelders
Rolluiken/zonwering buiten
Zonwering binnen
Zonnescherm (valscherm) voor
Zonnescherm (valscherm) achter
Vliegenhorren zolderkamer
Raamdecoratie, te weten:
- gordijnrails
- gordijnen/vitrages
- verduisterende gordijnen zolderkamer
- losse horren/rolhorren/ Duette zolderkamer
- jaloezieën/screens
Vloerdecoratie, te weten:
- vloerbedekking
- laminaat/hout/parket/pvc
- plavuizen
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Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

NVT

Blijft
achter

Warmwatervoorziening, te weten:
- boiler
- geiser
CV met toebehoren
Thermostaat
Mechanische ventilatie/luchtbehandeling
Airconditioning
(Voorzet) open haard met toebehoren
Allesbrander
Kachels
Isolatievoorzieningen
(voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten:
Radiatorafwerking
Schilderijophangsysteem
Keukenblok met bovenkasten
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
- oven
- koelkast
- vaatwasmachine
- inductie kookplaat
Keukenaccessoires
- tl-buizen keuken
Verlichting, te weten:
- plank keuken
(Losse) kasten, legplanken, te weten:
- plank keuken
- Ikea kast zolderkamer
- Kast grote slaapkamer
Vast bureau
Spiegelwanden
Wastafels met accessoires
Toiletaccessoires
-
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Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

NVT

Blijft
achter

Badkameraccessoires
- badkamer meubel
Sauna met toebehoren
Veiligheidsschakelaar wasautomaat
Waterslot wasautomaat
Overig
Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn
maar waarvan eventuele leascontracten,
huurkoopcontracten of huurcontracten
zijn over te nemen, te weten:
Overige zaken, te weten:
-
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Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

NVT

Informatielijst
Zijn er nadat u het huis in eigendom heeft gekregen nog andere,
eventuele aanvullende notariële of onderhandse akten opgesteld
van het pand?

Ja, bewoners Visarendsingel 31
gebruiken ca. 30cm (4 meter diep)
naast de veranda.

Is het bovenstaande eventueel van toepassing op aangrenzende
percelen? (denk hierbij aan regelingen voor het gebruik van een poort, schuur,

Ja

garage, tuin, overeenkomsten met meerdere buren, toezeggingen, erfafscheidingen)

Zo ja, welke zijn dat?

Bewoners van Visarendsingel 31
hebben toestemming gekregen
om buitenmuur achterzijde 15 cm
over de erfscheiding te plaatsen.
Is een gedeelte van uw pand, schuur, garage of schutting gebouwd Nee
op grond van de buren of andersom?
Wijken de huidige terreinafscheidingen volgens u af van de
kadastrale eigendomsgrenzen?

Ja

Zo ja: waaruit bestaat die afwijking?

Zie hierboven

Rusten er voor zover u weet rechten op het pand, zoals:
erfdienstbaarheden, erfpacht, opstalrecht, vruchtgebruik,
kwalitatieve rechten of verplichtingen, kettingbedingen,
voorkeursrechten, optierechten, rechten van wederinkoop,
huurkoop, concurrentiebedingen, etc.?
Zo ja, welke?

Nee

Is de Wet Voorkeursrecht gemeente van toepassing?

Nee

Is er sprake van ruilverkaveling?

Nee

Is er sprake van onteigening?

Nee

Is het huis of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of aan
anderen in gebruik gegeven?

Nee

N.v.t.

Zo ja, is er een huurcontract?
Welke zaken zijn van de huurder en mag hij/zij verwijderen bij
ontruiming? (bijv geiser, keuken, lampen)
Welke afspraken heeft u met de huurder(s) gemaakt?
Zijn er over het pand procedures gaande bij de rechter, de
huurcommissie of een andere instantie? (bijv. onteigening)
Zo ja, welke is/zijn dat?

Nee

Zijn u onderhoudscontracten en/of garantieregelingen bekend van
goederen die mee verkocht worden?

Ja

Zijn daarvan contracten of garantieregelingen overdraagbaar aan
de koper? (bijv. GIW Garantie, CV ketel onderhoudsabonnement, garantie over

CV-boiler Eneco

keukenapparatuur, boiler)
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Nadere bijzonderheden:

Geen

Is er een algemene akte?

Nee

Valt uw woning onder de premie A regeling?

Nee

Zo ja, is er nog sprake van overdraagbare subsidie?

Nee

Is er sprake van een anti-speculatie beding?

Nee

Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop Nee
van het pand voor een deel kunnen worden teruggevorderd? (denk
aan subsidies of nutsbedrijven voor onderhoud, verbouwing, isolatie. Deze gelden
vooral bij monumentenpanden)

Zijn u door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of
herstellingen voorgeschreven of aangekondigd die nog niet of niet
naar behoren zijn uitgevoerd?

Nee

Is het pand onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit
onbewoonbaar verklaard geweest?

Nee

Is er een verbouwing uitgevoerd waarvoor formeel toestemming
nodig was van de gemeente? (bijv. bouwvergunning)

Ja

Zo ja, heeft de gemeente toestemming gegeven?

Ja

Is bouw/verbouw uitgevoerd conform vergunning?

Ja

Wie heeft (ver)bouwing uitgevoerd?

Aannemer Nieboer

Is er bij verkoop sprake geweest van een omzetbelastingheffing?
(kan van toepassing zijn bij bedrijfspand)
Hoe gebruikt u het huis nu? (bijv. woning, praktijk, winkel, opslag)

Nee

Is dat gebruik volgens u en/of de gemeente toegestaan?

Ja

Zijn er met betrekking tot uw huis gebreken of bezwaren bekend
die van doorslaggevend belang kunnen zijn voor een koper bij het
nemen van een koopbeslissing?
Vermeld hier alle gebreken die u kent, ook de zogenaamde
onzichtbare gebreken !

Nee

Zijn er gebreken bekend van de technische installaties? (denk daarbij
aan de leidingen voor gas, water en elektriciteit, riolering, geiser, c.v., mechanische
ventilatie, apparatuur zoals deurbel, deurtelefoon/intercom, ventilator, inbouwspots,
keukenapparatuur, zonneschermen, thermostaat, kachels)

Is er sprake van de toepassing van een Kwaaitaal- of Mantavloer ?
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Woning

Fundering.……….............. Geen
Balklagen…………………. Geen
Kapconstructie…………… Geen
Plat dak/dakbedekking….. Geen
Houtworm, boktor ed.…… Geen
Lekkages…………………. Geen
Thermische beglazing…... Geen
Riolering…………….……. Geen
Overige, svp zelf invullen Geen
- Sleutel trapkast ontbreekt
Slaapkamer voorkant huis
1e verdieping heeft in
tussenmuur 2 deuken
Nee

1 dakpan nok uitbouw is
gebarsten

Zo ja, zijn er problemen/mankementen aan de vloer geconstateerd
?

Nee

Is uw huis aangesloten op het gemeenteriool?

Ja

Zo ja, waar is die aansluiting?

Voordeur

Zo nee, op welke wijze vindt de afvoer van de afvalstoffen dan
plaats?(beerput, septic tank, ed.)

n.v.t.

Is u bekend of de bodem verontreinigd is of dat daar een sterke
kans op bestaat?
Heeft de gemeente of de provincie u een onderzoeks- of
saneringsbevel opgelegd?
Is de gevel ooit gereinigd? Zo ja, volgens welke methode?

Nee

Zijn er in het pand (en/of in de schuur) eternietplaten of
asbestplaten aangebracht? (eternietplaten zijn harde platen, meestal een

Nee

Nee
Nee

halve centimeter dik, grijskleurig indien ze ongeverfd zijn)

Blijft er in het pand "zeil" achter, al of niet vastgelijmd, dat is
aangeschaft tussen 1961 en 1982?
Is het pand aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte,
zwammen of andere schimmels?

Nee
Nee

Zo ja, is het ooit hiertegen behandeld?
Zijn er bepaalde zaken in uw huis gehuurd of geleast? (bijv. CV
ketel, dubbel glas, tuinaanleg?
Zo ja, welke?

Ja

Is de elektrische installatie vernieuwd?

Ja

Zo ja, wanneer?

2014

Geheel/gedeeltelijk/alle groepen?

Geheel

Is er een aardleiding/aardpen in de grond geslagen?

Nee

Hoe oud is de CV ketel?

Bouwjaar n.v.t

Hoe oud is de geiser?

Bouwjaar n.v.t.

Hoe oud is de boiler?

Stadsverwarming boiler
Bouwjaar 05-05-09
Nee

Zijn er nog loden waterleidingen aanwezig?
Heeft u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al
betaald?
Heeft u aan alle andere verplichtingen voldaan?

cv-ketel/boiler Eneco

Ja
Ja

Disclaimer:
Hoewel er gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare
gegevens in de gehele brochure, kunnen er aan de verstrekte informatie geen rechten
worden ontleend. Koper heeft zelf een onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van
belang zijn.
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