
IEPENSTRAAT 13
ROELOFARENDSVEEN

VRAAGPRIJS € 359.000 K.K.

Meer Advies

Al uw woongemak, onder één dak



Op zoek naar een goed onderhouden tussenwoning op een groot perceel van wel 158 m2? Dan ben je bij deze 
woning aan het goede adres! 







Hieronder en opsomming wat er zo al aangepast is om de woning duurzamer te maken! 

Door de tijd heen is de woning voorzien van kunststof gevelbekleding en kozijnen met overal dubbele beglazing. 
Toen de 10 zonnepanelen zijn geplaatst, is de meterkast groepenkast vernieuwd en uitgebreid. De kruipruimte 
heeft  een isolerende bodembedekker en ook het dak is geïsoleerd. De dakkapel is afgewerkt met 
onderhoudsvriendelijke Trespa beplating.







Indeling: entree met boven de voordeur een afdakje! Je komt binnen in de hal met design radiator, meterkast en 
trapkast en toiletruimte met vrijdragend toilet v.v. licht tegelwerk. De gezellige doorzon woonkamer heeft een 
grote schuifpui aan de achterzijde. Doordat de tuinligging zeer zonnig is, kun je in het vroege voorjaar de 
schuifpui al open zetten en genieten van de eerste zonnestralen. De halfopen keuken is v.v. een lichte hoek 
inrichting met inductiekookplaat, afzuigschouw, combi oven/magnetron, vaatwasser en koelkast. Op de begane 
grond ligt een lichte laminaatvloer.







1e verdieping: gezien vanaf boven aan de trap op de overloop ligt er rechts een slaapkamer welke momenteel in 
gebruik is als waskamer. Hier bevindt zich de aansluiting voor de wasapparatuur, die je natuurlijk ook zou 
kunnen verplaatsen naar de zolder. Aangrenzend ligt de ruimte hoofdslaapkamer aan de achterzijde, net als de 
3e prima slaapkamer aan de voorzijde. Naast deze kamer ligt de badkamer welke v.v. licht tegelwerk, een 
vernieuwde douchehoek v.v. glazen wand/deur en het wasmeubel. De gehele verdieping is v.v. een neutrale 
laminaatvloer.







Vaste trap naar zolderverdieping. Op de ruime voorzolder met groot dakraam bevindt zich de opstelling van de 
CV combiketel uit 2012. Hier zou ook heel goed de wasapparatuur kunnen staan! Onder de schuine kanten is 
opbergruimte. De zolderkamer is een volwaardige 4e kamer met een dakkapel voor meer licht en ruimte. Ook 
hier is opbergruimte achter de knieschotten. En ook op de zolderverdieping ligt een laminaatvloer. 







Wie van veel buitenruimte houdt moet zeker even komen kijken!

De woning heeft een fijne voortuin die je multifunctioneel kunt gebruiken, voor stalling van de fiets, maar ook 
om borders met groen aan te leggen. Op dit moment is het geheel bestraat. De achtertuin is echt verrassend 
diep, heeft een mooie breedte en is vooral ook zeer zonnig met een ligging op het westen. De tuin is volledig 
voorzien van straatwerk en rondom beschutting, reuze praktisch en met veel privacy. Een prima basis. Met goed 
weer is er op elk moment van de dag wel een plekje te vinden in de tuin waar de zon schijnt. Meer dan genoeg 
ruimte om te relaxen, te spelen of te klussen. Of wat dacht je van een fijne veranda of extra opbergruimte? Er is 
in ieder geval ruimte genoeg om dit te plaatsen. De stenen schuur is achterin de tuin, net als de extra brede 
poort naar het brede achterpad wat bijv handig is met een motor of een bakfiets.



KENMERKEN
Overdracht

Vraagprijs € 359.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1968

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie

Dubbel glas

Vloerisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 158 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 103 m²

Inhoud 366 m³

Oppervlakte externe bergruimte 6 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging In woonwijk

 

Tuin

Type Voortuin

Oriëntering Oosten



KENMERKEN
Staat Normaal

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja

Tuin 2 - Oriëntering West

Tuin 2 - Heeft een achterom Ja

Tuin 2 - Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel B

 

CV ketel

CV ketel Remeha Avanta

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2012

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een dakraam Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond























PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTER



LOCATIE OP DE KAART



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

Tuinhuis/buitenberging

Vijver

Broeikas

Vlaggenmast

Zonnepanelen X

 

Woning

Alarminstallatie

Schotel/antenne

Brievenbus

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie

Screens

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen

Vliegenhorren

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

Rolgordijnen

Vitrages X

Jaloezieën/lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren X

Close-in boiler

LIJST VAN ZAKEN



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Geiser

Thermostaat X

Airconditioning

Kokend waterkraan

 

Open haard, houtkachel

(Voorzet) open haard

Allesbrander

Kachels

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

(Combi)magnetron X

Gaskookplaat/keramische plaat/inductie/fornuis X

Oven

Vaatwasser X

Afzuigkap/schouw X

Koelkast/vrieskast X

Wasmachine X

Wasdroger X

 

Verlichting, te weten

Inbouwverlichting / dimmers X

Opbouwverlichting

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en)

Boeken/legplanken

Werkbank in schuur/garage

Vast bureau

Spiegelwanden

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Wastafel(s) X

Toiletaccessoires

Veiligheidsschakelaar wasautomaat

LIJST VAN ZAKEN



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Waterslot wasautomaat X

Sauna

 

Telefoontoestel/-installatie

Telefoontoestellen

Telefooninstallatie

 

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

Radiatorafwerking

Voorzetramen

Isolatievoorzieningen X

 

Overige zaken, te weten:

Vriezer in de schuur X

Tuinmeubels X

Droogmolen X

LIJST VAN ZAKEN





























INTERESSE IN DEZE WONING?
NEEM CONTACT OP MET ONS KANTOOR

Noordeinde 33 | 2371 CM | Roelofarendsveen



 071-3319019 | makelaardij@meer-advies.nl | meer-advies.nl


