
8Oranje-Nassaustraat, Benschop

Woon jij binnenkort 
op nummer

[T]huis bij...





Woonoppervlakte 103 m²
Perceeloppervlakte 120 m²

INhoud 358 m³
Bouwjaar 1968

Vraagprijs € 235.000,-



OMSCHRIJVING
Welkom in Benschop! Is de woning aan de Oranje-
Nassaustraat 8 jouw nieuwe [t]huis? Lees snel verder! 




Deze starterswoning is gelegen in Benschop, een dorp 
wat onderdeel uitmaakt van de gemeente Lopik, 
gelegen in de prachtige Lopikerwaard. Het huis is 
voorzien van een woonkamer met dichte keuken, tuin 
op het westen met berging, vier slaapkamers en een 
badkamer.




Uitgestrekte weilanden, polders, kleine gezellige dorpen 
en dat alles op circa 25 minuten van Utrecht en dicht bij 
andere stadse voorzieningen. Benschop beschikt over 
alle gemakken. Nabij de woning zijn diverse 
voorzieningen gelegen, zoals natuurpark 'Wilhelmina's 
hof'. Hier kan je wandelen, hardlopen of vissen in de 
visvijver, sportverenigingen, diverse winkels zijn nabij 
en is er een goede busverbinding naar IJsselstein/
Utrecht en Schoonhoven/Rotterdam. Een uitstapje 
naar de gezellige binnenstad van IJsselstein is dan ook 
zo gemaakt! IJsselstein ligt op enkele minuten 
rijafstand, binnen vijf minuten ben jij namelijk al in 
IJsselstein! Een fietstocht naar IJsselstein behoort ook 
tot de mogelijkheden en is goed te doen voor zowel 
jong en oud. Probeer het gerust eens een keer uit.




Eerst nemen wij je graag nog even kort mee door de 
woning.




INDELING




Begane grond: 

Via de voortuin kom je bij de entree. Hal, meterkast, 
trapkast, toiletruimte, trapopgang naar de eerste 
verdieping en toegang naar de keuken en de 
doorzonwoonkamer. Vanuit de keuken heb je ook 
toegang naar de woonkamer en de achtertuin, welke is 
gesitueerd op het westen en voorzien van veranda en 
vrijstaande berging.




Eerste verdieping: 

Vanaf de gang heb je toegang tot drie slaapkamers van 
respectievelijk ca. 17, 9,5 en 8 m². Twee slaapkamers 
zijn aan de achterzijde van de woning gesitueerd. De 
derde slaapkamer is gesitueerd aan de voorzijde van de 
woning net als de badkamer met douche en wastafel.




Tweede verdieping: 

Middels een vaste trap toegang tot de zolderruimte. 
Voorzolder met opstelplaats voor cv-ketel en deur naar 
de zolderkamer van ca. 13 m², welke in te delen is voor 
verschillende doeleinden. De zolderverdieping is 

voorzien van veel bergruimte achter schotten en een 
dakkapel. 




Wil je kijken wat je hypotheekmogelijkheden zijn of wil 
je graag hulp in de zoektocht naar jouw nieuwe [t]huis? 
Maak dan een afspraak met ons team! 




De informatie op deze website en brochures is 
uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen 
geen rechten aan de informatie op deze website 
worden ontleend. Hoewel Reinerie Garantiemakelaars 
zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en 
onderhouden van deze informatie en daarbij gebruik 
maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, 
kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid 
en actualiteit van de geboden informatie. Reinerie 
Garantiemakelaars garandeert niet dat de informatie 
foutloos is. Reinerie Garantiemakelaars wijst iedere 
aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, 
volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en 
het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk 
van de hand.



Bijzonderheden
* Deze woning maakt onderdeel uit van een project met 
de daarbij horende project notaris "Blokhuis Duinstra 
IJsselstein";




* De woning dient nog wel grotendeels aangepast te 
worden naar de hedendaagse woonwensen/
kwaliteiten;




* De woning is nog niet bouwkundig gekeurd. Dit raden 
wij de koper aan om te doen. Herstelkosten voor koper.




* Woning wordt aangeboden in de staat zoals deze is;




* Het perceel wordt nog gesplitst door het kadaster 
(kosten worden gedeeld met verkoper), de 
perceeloppervlakte is dus kleiner dan nu aangegeven 
(ca. 120 m²);




* Voorlopig energielabel D;




* Kindvriendelijke woonomgeving; 




* Voorzieningen zoals meerdere basisscholen, winkels, 
sportverenigingen en het openbaar vervoer nabij 
gelegen;




* De parkeerplaatsen aan de zijkant is privé terrein van 
Terberg Benschop;




* Oplevering kan snel;




* In de koopakte zullen aanvullende artikelen worden 
opgenomen inzake de leeftijd en de 
verkoopvoorwaarden van de woning;




* De niet-bewoners clausule zal opgenomen worden in 
de koopakte.









WELKOM BIJ GARANTIEMAKELAARS

COVID-19



Uw [t]huis verkopen of een [t]huis bezichtigen?

Als gevolg van de aangescherpte maatregelen 
mogen huishoudens nog maar drie personen per 
dag ontvangen. ‘Geen blok-verjaardagen meer’, 
zei Rutte daarover. De vraag die dan opkomt is 
wat dit voor bezichtigingen 
betekent? Bezichtigingen kunnen echter 
doorgaan want een te bezichtigen woning is 
géén privésituatie maar een werksituatie. Samen 
met de andere brancheorganisaties heeft NVM 
de hiernaast staande maatregelen afgesproken.

Maatregelen tijdens bezichtigen



*Alle aanwezigen dragen verplicht mondkapjes;




*Meerdere bezichtigingen per dag kunnen 
plaatsvinden, mits iedereen zich houdt aan de 
RIVM-maatregelen;




*Bezichtigingen vinden plaats wanneer de 
huidige bewoner níet in het pand aanwezig is;




*Bezichtigingen vinden plaats met de makelaar 
en maximaal twee personen van één huishouden 
en eventueel de aankoopmakelaar;




*Andere mensen die de woning willen 
bezichtigen wachten buiten;




*Tussen de bezichtigingen zit 10 minuten zodat u 
de nodige hygiënemaatregelen kunt nemen;




*Het [t]huis wordt tijdens en in elk geval na elke 
bezichtiging goed geventileerd.

Bel voor meer informatie 030-6884455 of kijk op www.reinerieijsselstein.nl

















Begane grond



Eerste verdieping



Zolder



Situatie



WELKOM BIJ GARANTIEMAKELAARS

Een Garantiemakelaar begrijpt dat jij als beste 
weet in wat voor huis je wilt wonen. Bij ons 
bepaal je zelf welke dienstverlening je wilt 
afnemen. 




Wil je dat wij voor jou op zoek gaan en je tussen- 
tijds op de hoogte houden, of wil je liever zelf 
rondkijken? 




En wat als je dat ene huis hebt gevonden? Je 
bent in gedachte jouw nieuwe woning al aan het 
inrichten, er komen echter belangrijke 
vraagstukken op je af: 




* Hoe reëel is de vraagprijs? 

* Waar moet je op letten bij een bezichtiging? 

* Hoe haal je het maximale uit de    

  onderhandelingen? 

* Wie leest de kleine lettertjes in het  

  koopcontract?  




Een huis kopen doe je waarschijnlijk niet iedere 
dag. Wij nemen jou graag de zorgen uit handen 
en begeleiden je door het hele proces. 





Mark , Owen en Joris kennen de lokale markt als 
geen ander. 




Allebei zijn zij een ervaren onder- handelaar en 
gaan voor 100% tevreden klanten.




Interesse? Neem contact met ons op voor het 
maken van een gratis eerste gesprek. 




Ben jij benieuwd naar een indicatie van het 
bedrag, dat jij kan besteden aan een nieuwe 
woning en wat je eventuele maandlasten zijn? 
Dan kan je vrijblijvend een afspraak met onze 
hypotheekadviseur Wim inplannen. Hij is te 
bereiken op 030-6889304.




Wij informeren je graag over de ins & outs over 
het aankopen van je nieuwe [t]huis met de 
daarbij behorende financiële mogelijkheden!




Tot snel!

Bel voor meer informatie 030-6884455 of kijk op reinerieijsselstein.nl



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



ONDERZOEKPLICHT KOPER 

Volgens het burgerlijk wetboek rust er op de 
koper van een woning een onderzoeksplicht. Dit 
houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is 
voor de beoordeling of de woning de 
eigenschappen zal bezitten om te voldoen aan 
het gebruik dat hij of zij wenst. 




BOUWKUNDIG 

Wanneer je voornemens bent een woning aan te 
kopen is het aan te raden om een (bouwkundig) 
deskundige in te schakelen. 




VLOEREN

Indien de woning gebouwd is in de periode 
tussen 1965 en 1983 bestaat de mogelijkheid dat 
de constructie is uitgevoerd met betonnen 
Kwaaitaal-, Omnia- of Mantavloeren. 




ASBEST

Wanneer een woning gebouwd is in de periode 
tussen 1965 en 1983 is het mogelijk dat er 
asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Indien 
verwijdering gewenst is, dienen maatregelen op 
grond van de geldende milieuregelingen 
genomen te worden, die extra verwijderings-
kosten met zich mee kunnen brengen.

VOORWAARDEN 

Tenzij anders overeengekomen, zal de koopakte 
worden opgemaakt door Reinerie Garantie-
makelaars volgens de model koopakte, die is 
opgesteld door de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars (NVM), de Consumentenbond en VEH. 
Deze akte kan worden aangevuld met extra 
artikelen. Vraag de makelaar naar de 
aanwezigheid hiervan. Tenzij anders is vermeld 
is de notaris keuze aan koper. In de koopakte zal 
worden opgenomen dat de koper na het tot 
stand komen van een overeenkomst, binnen 5 
weken een waarborgsom van 10% van de 
koopsom zal storten op de de rekening van de 
betreffende notaris. 




GUNNING 

Verkoper behoudt zich het recht voor, de woning 
te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze. 




INFORMATIE 

De verstrekte informatie is met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld. Voor de juistheid 
van gegevens aanvaarden wij, noch de verkoper 
enige aansprakelijkheid. Aan deze verkoop 
informatie kunnen dan ook geen rechten worden 
ontleend.

Bel voor meer informatie 030-6884455 of kijk op www.reinerieijsselstein.nl



50% 50% 1,2 per huishouden

Leeftijd

Huishoudens

Koop / huur

Buurtinformatie - Lopik / Benschop-Dorp



TEAM REINERIE: Owen, Joris, Mark, Wim, Paola, Myra, Ricardo en Marcus

Vragen? Wij zijn er voor je. Bel, mail, app of loop even bij ons binnen!

REINERIE GARANTIEMAKELAARS 



ONZE MISSIE: IEDEREEN EEN [T]HUIS ‘omdat
een huis meer is dan een stapel stenen’.




Het gaat om het gevoel dat een huis je geeft.




Thuis is de plek waar je droomt en herinneringen
maakt, daarom wil je een makelaar die je een
goed gevoel geeft, die je bij staat met de
verkoop van je eigen plek én je helpt jouw
nieuwe [t]huis te vinden!




Hoe wij dat doen?




Door te ontdekken wie jij bent en wat jij
belangrijk vindt in het leven. Wij willen namelijk
het beste voor jou, zodat jij je ook bij ons ‘[t]huis
voelt.



Want wij zien je graag terug wanneer je toe bent
aan je volgende stap! Zo maken we samen jouw
dromen waar.





Meer weten?



Benschopperstraat 37

3401 DG  IJsselstein Ut




030-6884455

info@reinerie.nl

www.reinerieijsselstein.nl


