
Luxe en ruime 
gezinswoning!
DE ZIJP 17, VIANEN

Zonnige tuin op het zuiden! 



De makelaars
van deze woning
Onze makelaars helpen je graag met al jouw vragen over de woning. 
Bel 0345 63 21 00 of mail naar kimsmit@vanekerenkuiper.nl.

Flexibel en goed bereikbaar!
 Onze 6 makelaars zijn flexibel 
en goed bereikbaar, waardoor 
je altijd snel terecht kunt, ook ‘s 
avonds en in het weekend.

Midden in het werkgebied! 

Je bent van harte welkom voor 
een kop koffie in onze twee 
moderne kantoren op goed 
bereikbare locaties in Leerdam 
en Dalem-Gorinchem.

Alle kennis in huis! 

De kennis van een groot, 
hoogopgeleid team, 
waarbinnen iedere makelaar 
zijn eigen specialisme heeft. 

Ook kun je voor je hypotheek

en verzekeringen bij Van Ekeren 
terecht. 

Vrijblijvende waardecheck 

Heb je een eigen woning 

en ben je benieuwd naar 

de waarde? Wij komen 
kosteloos bij je langs.

Kim Smit

Lees deze brochure voor de ins en outs van de woning. 

Meer weten over Van Ekeren Kuiper?

Bekijk onze website
Blijf op de hoogte en volg ons op Instagram
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https://www.instagram.com/vanekerenkuiper_makelaar/?hl=nl
https://www.vanekerenkuiper.nl/overons/


Kenmerken

Zie jij jezelf al 
wonen en 
(thuis)werken in 
deze moderne 
woning?

Objectgegevens

Vraagprijs € 535.000

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning tussenwoning

Aantal kamers 6

Inhoud 565 m³

Perceeloppervlakte 182 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

156 m²

Bouwperiode 2018

Ligging aan rustige weg, in woonwijk

Tuin 12,25 m x 6,25 m

Positie hoofdtuin zuid
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Omschrijving
Wauw, wauw, wauw, wat een hoogwaardige afwerking en fijne stijl heeft deze woning!




- Instapklare gezinswoning uit 2018

- Zonnige tuin op het zuiden!

- Weinig onderhoud en energiezuinig!

- 4 slaapkamers en circa 156 m² woonoppervlak 

De woning is stijlvol afgewerkt 
en energiezuinig! 
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Deze woning is gelegen in de kindvriendelijke wijk 
'De Plataan van Helsdingen' met een prettige 
leefomgeving. Op korte afstand gelegen van diverse 
voorzieningen zoals sportverenigingen, scholen, 
diverse speeltuinen, het zwembad en het sfeervolle 
centrum van Vianen.  Verder is er voldoende 
parkeergelegenheid aanwezig in de straat. De 
woning betreft een praktische en ruime 
nieuwbouwwoning en is zeer energiezuinig.  











De woning is voorzien van een riante living met 
mooie details, een moderne keuken en badkamer en 
4 slaapkamers met de mogelijkheid tot 5. Op 
diverse plekken in het huis is op een slimme en 
stijlvolle manier extra bergruimte gecreëerd. Achter 
de woning ligt een fijne, zonnige tuin op het zuiden 
met houten berging en achterom. 




Kortom: de voordelen van een nieuwbouwwoning en 
de sfeer van een bestaande woning in een zeer 
geliefde nieuwbouwwijk!























De globale indeling:

Begane grond: Via de voordeur kom je in de ruime 
hal. Daar is meteen de eerste eyecatcher te vinden, 
namelijk de ruime op maat gemaakte wandkast! 
Wat fijn om zoveel opbergruimte te hebben voor 
jassen, tassen en schoenen, vooral met kinderen. In 
de hal bevindt zich ook de meterkast, een modern 
toilet met een fonteintje en de trapopgang naar de 
eerste verdieping. Door de zwarte stalendeur 
worden je ogen direct getrokken naar de ruime 
woonkamer. De woonkamer is voorzien van een 
prachtige eiken houten visgraatvloer en een 
schuifpui aan de achterzijde met toegang tot de 
tuin. Over de volledige lengte van de woonkamer 
loopt een wandmeubel die de keuken met de 
woonkamer verbindt. In het wandmeubel is een 
gashaard verwerkt die zorgt voor veel sfeer in de 
woning. Het wandmeubel creëert veel extra 
opbergruimte. Aan de voorzijde bevindt zich de 
moderne open keuken, voorzien van onder andere 
een inductie kookplaat, vaatwasser, stoomoven en 
koel-/vriescombinatie.




Eerste verdieping: De overloop geeft toegang tot de 
3 ruime slaapkamers en de moderne badkamer. De 
badkamer is zeer ruim en smaakvol afgewerkt met 
zwarte details en uitgerust met een ligbad, 
inloopdouche, wastafel en een vrij hangend toilet. 
De eerste verdieping is voorzien van een eiken 
houten vloer.




Tweede verdieping: Via een vaste trap bereik je de 
tweede verdieping. Ook hier is weer verrassend veel 
ruimte! Er is 1 slaapkamer aanwezig met een 
dakraam, die tevens prima fungeert als werkruimte. 
Er zijn naast de slaapkamer ook nog 2 bergruimtes 
aanwezig, waarvan 1 ook geschikt is om een 
slaapkamer te creëren en voorzien is van extra 
bergruimte achter het knieschot. De laatste 
verrassing op deze verdieping is de volledig 
betegelde wasruimte met de witgoedaansluitingen, 
CV-opstelling (2018) en de mechanische ventilatie.




Tuin:

- Een zonnige tuin op het zuiden met een achterom.

- De houten vlonder aan het huis vormt een heerlijk 
terras!

- De voor- en achtertuin zijn voorzien van kunstgras, 
diverse planten borders en een 
beregeningssysteem.

- In de achtertuin bevindt zich een houten pergola 
die zorgt voor veel sfeer!

- De houten berging in de achtertuin is voorzien van 
elektra en van 6 zonnepanelen op het dak.



Algemeen:

- De begane grond is volledig voorzien van 
vloerverwarming.

- De begane grond en eerste verdieping zijn volledig 
voorzien van elektrische rolluiken, centraal te 
bedienen.

- Alle ramen op de eerste verdieping en het 
keukenraam zijn voorzien van horren. 

- De schuur in de achtertuin is voorzien van 6 
zonnepanelen. 

- De voor- en achtertuin zijn in 2020 opnieuw 
aangelegd. 

- De achtergevel is voorzien van een luxe elektrisch 
zonnescherm met dimbare verlichting.

Ligging:

Vianen is onderdeel van de provincie Utrecht en 
staat vooral bekend om haar prachtige waterrijke 
omgeving en haar historische centrum. Bij Vianen 
bevinden zich twee belangrijke Rijkswegen, de A2 en 
A27, waardoor u binnen 10 autominuten in Utrecht 
bent. Tevens zijn er goede voorzieningen voor het 
openbaar vervoer.




Het woonhuis ligt dichtbij het centrum van Vianen 
en de dagelijkse voorzieningen, zoals een 
winkelcentrum en een school, zijn op loopafstand te 
vinden. Vianen heeft vele sportverenigingen, 
uitgaansgelegenheden en ook zeker historische 
bezienswaardigheden. De woning ligt aan een 
rustige straat in de kindvriendelijke woonwijk met 
voldoende parkeergelegenheid voor de deur.
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De riante living is 
voorzien van een eiken 
houten visgraatvloer, 
zwarte stalen deur, 
een gashaard en een 
schuifpui naar de tuin!
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Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!
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Plattegrond

Even binnenkijken? 

Klik hier om de 3D-Plattegrond 

te bekijken. 
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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Locatie op de kaart

Woon je binnenkort 
op deze locatie?”
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Aantekeningen
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Stappenplan

Een woning kopen doe je niet zomaar. Tenminste, niet iedereen. Welke stappen moeten 

er nu worden doorlopen? Wij vertellen jou de 5 stappen naar jouw droomwoning.

Enthousiast geworden? 
Dan is het tijd om
door te pakken!
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Het geld regelen
voor jouw

Maak nu een afspraak voor een gratis 

1e hypotheek-gesprek. Bel ons op 0183 67 29 99, 

of mail naar hypotheken@vanekeren.nl

droomhuis
doe je niet alleen.

Interesse in de woning? 
Neem contact op met 

één van onze kantoren.

Voorwaartsveld 5a

Leerdam



0345 632 100

Beatrixlaan 2a 

Dalem



0183 672 992

vanekerenkuiper.nl

http://www.vanekerenkuiper.nl

