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De Genestetstraat 12

Omschrijving
In de wijk Middelwatering te Capelle aan den IJssel bieden wij u deze 
verrassend ruime hoekwoning aan.

De woning is gelegen op maar liefst 361m² eigen grond, in een groene en 
rustige woonwijk, met op loopafstand alle benodigde voorzieningen zoals 
winkels, scholen en O.V. (bus & metro).

De woning biedt ruimte aan 5 slaapkamers, 2 badkamers, 2 balkons, een grote 
woonkamer met zij erker, een dichte keuken en een kelder. Plus niet te 
vergeten de garage in de achtertuin ! 

Kortom, een ideale gezinswoning met veel ruimte; zowel binnen als buiten !



Indeling:



Begane grond:

Net onderhouden voortuin en aangrenzende zij tuin, voorzien van bestrating en 
vaste beplanting.

Entree, tochtportaal, hal met toegang tot het toilet, de kelder, de keuken en de 
woonkamer.

De woonkamer is dankzij de grote raampartijen aan de voor- en achterkant, 
alsmede dankzij de zij erker, zeer licht en ruimtelijk. Aan de voorzijde is 
plaatsgemaakt voor de eethoek en aan de achterzijde is een ruime zithoek 
geplaatst met uitzicht op de grote zij- en achtertuin. Een gezellige haard 
completeert de sfeer in de woonkamer.

Vanuit de woonkamer is via een deur toegang tot de achtertuin.

De woning is voorzien van een parket vloer.
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De dichte keuken is enigszins gedateerd, maar biedt desalniettemin alle 
mogelijkheden die u van een keuken mag verwachten. Ook aansluiting voor de 
wasmachine is hier aanwezig. Vanuit de keuken is er toegang tot de achtertuin.



De achtertuin is met ca. 180m² zeer groot te noemen. Deze loopt aan de zijkant 
door naar de voortuin.

De tuin ligt op het zuiden en is grotendeels voorzien van een gazon. Vanaf het 
terras lopen we via een pad naar de achtergelegen vrijstaande stenen garage. 
Deze garage is met de auto via de zijstraat bereikbaar. 

Behalve de mogelijkheid om de auto in de garage te parkeren, is er voor de 
garage ook parkeergelegenheid op eigen grond. De garage is ruim genoeg voor 
zowel de auto, als de fietsen e.d. 

Verder is de tuin aan weerszijde afgezet met schuttingen en hagen. 

De vaste beplanting, prachtige bomen én de elektrische zonweringen maken de 
tuin compleet.



Terug in de woning, begeven we ons vanuit de hal naar de eerste etage.
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Omschrijving
Eerste etage:

Vanaf de overloop is er toegang tot 3 slaapkamers, de badkamer en de trap 
naar zolder.

Twee van de 3 slaapkamers zijn zeer ruim bemeten en beschikken elk over een 
balkon en vaste kasten.

De derde, kleinere kamer is gelegen aan de achterzijde en is momenteel 
ingericht als werkkamer.

De badkamer is geheel betegeld. Hier treffen we een groot wastafelmeubel 
met veel opbergruimte, een douchecabine, een wandcloset en een 
handdoekradiator. Voor de nodigde lichtinval en ventilatie is een hoog 
geplaatste raampartij aanwezig.



Tweede etage: 

Op deze etage zijn vanaf de overloop nog eens twee slaapkamers te vinden.

De grootste van de twee strekt zich uit over de gehele diepte van de woning en 
heeft behalve een dakkapel ook een zij raam. De naastgelegen, kleinere kamer 
valt ook deels onder de grote dakkapel.

De dakkapel is voorzien van een elektrisch rolluik en er is veel bergruimte 
achter de knieschotten te vinden.

Nog meer bergruimte vinden we achter een luik op de boven gelegen vliering.

Als laatste treffen we op deze etage nog een tweede badkamer.

Deze badkamer is voorzien van een ligbad en een wastafel met spiegel.



Al met al een zeer complete hoekwoning op een groot perceel die tal van 
mogelijkheden biedt om hier uw droomhuis van te maken! Maak snel een 
afspraak met onze makelaar en kom kijken wat uw mogelijkheden zijn!
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Bijzonderheden:

- Prachtige achtertuin 

- Vrijstaande garage aan de achterzijde

- Op zowel eerste als tweede etage een badkamer

- Grote, zonnige achtertuin op het zuid oosten, doorlopend naar brede zij tuin.

- Gezellige haard in de woonkamer.

- Kelder voor opslag van proviand en opstelplaats voor CV ketel

- Warmwater en verwarming middels C.V. combiketel

- Bouwjaar: 1961

- Eigen grond: 361m²

- Spouwmuurisolatie isolatie kopgevel

- Aanvaarding in overleg, kan snel



De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld 
om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van 
een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in 
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.
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“Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. 
Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige 
onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle 
opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.”



Koopovereenkomst pas rechtsgeldig na ondertekening:

Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de 
particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er 
is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de 
particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort 
uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge 
overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de 
koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een 'ondertekende 
koopovereenkomst'.



KENMERKEN

Basiskenmerken

135 m² 1961 5

Soort Eengezinswoning
Type Hoekwoning
Aantal kamers 6
Woonoppervlakte 135 m²
Perceeloppervlakte 361 m²
Inhoud 390 m³
Bouwjaar 1961
Tuin Achtertuin, voortuin, zijtuin
Garage Vrijstaand steen
Verwarming C.v.-ketel
Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas































VIRTUEEL BEZICHTIGEN

Woningvideo en 360° foto’s
Klik op onderstaande iconen, of ga naar onze website, voor het bekijken van de 
woningvideo en de 360° foto’s.

https://api.zien24.nl/tools/orders/0415584/preview/video/1344410
https://api.zien24.nl/tools/orders/0415584/preview/360/1357195


KADASTER

Kadastrale gegevens

Adres

De Genestetstraat 12




Postcode/plaats

2902 AD, Capelle Aan 
Den IJssel




Sectie/perceel	

Gemeente Capelle aan 
den IJssel, Sectie B, 
Nummer 7063 




Oppervlakte	

361 m² 



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



OVERIG

Lijst van zaken

Voor de zaken - ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn geldt dat ze soms wel en soms niet in de woning achterblijven. De lijst is bedoeld om duidelijkheid te scheppen om discussies achteraf te voorkomen. 

Let op! Indien er geen duidelijkheid bestaat omtrent een zaak en/of indien er geen nadere afspraken zijn gemaakt over een zaak betekent dit dat de betreffende zaak wordt meegenomen door verkoper en dus niet 
achterblijft in de woning.

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Kluis X

Zonwering buiten X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Overig - Contracten

CV: Moet worden overgenomen
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OOK JE HUIS VERKOPEN?

Verkoopprocedure
Snel en goed verkopen

Juist nu is het moment om jouw huis te verkopen. Ook in deze huizenmarkt 
blijft verhuizen een ingrijpende gebeurtenis waarvoor veel geregeld moet 
worden. Als ervaren makelaars regelen we het complete verkoopproces goed 
en snel. Zoals succesvol onderhandelen voor de beste verkoopprijs. Een goed 
begin van jouw toekomst. 




Thuis in jouw straat

Grote kans dat we jouw koper al kennen. Met lokale vestigingen verspreid over 
Zuid-Holland en jarenlange makelaarservaring zijn we ook in jouw buurt 
bekend. En we zijn niet alleen thuis in de regio. Het verkoopproces kent voor 
ons ook geen geheimen. Omdat de focus van onze makelaars op 
klanttevredenheid ligt, denken we altijd met je mee en gaan wij voor jouw 
toekomst. Of het nu gaat om promotie op Funda, lastige belastingregels of de 
onderhandeling voor de best haalbare prijs. Zo haal je maximaal resultaat met 
de verkoop van jouw huis.




Wij kennen de waarde van jouw huis

Benieuwd wat jouw huis zal opbrengen? Misschien zit er meer in dan je denkt. 
Onze makelaars weten de waarde van jouw huis en komen je dat graag 
vertellen. Zo kom je te weten wat een reële vraagprijs is. Met die waardevolle 
informatie kun je echt gaan denken aan jouw toekomst.



Neem contact op met onze vestiging bij jou in de buurt:

Van Herk Makelaardij Capelle aan den IJssel: 010 25 82 900



DISCLAIMER

Belangrijke voorinformatie
1.



2.

















3.

Bezichtiging(en) vinden uitsluitend plaats na afspraak met de makelaar.

 

Indien u na een bezichtiging een bod wenst uit te brengen op de woning kunt u 
dit via het biedingsformulier in uw Move account doen. Deze kunt u vinden 
onder het kopje ‘Bod uitbrengen’. Uw bieding dient te bestaan uit:

- Een bedrag in euro’s kosten koper;

- Eventueel aangevuld met ontbindende voorwaarde voor financiering, waarbij 

  wij u vragen aan te geven welk bedrag u wilt lenen;

- Opleveringsvoorkeur;

- Eventuele overige voorbehouden.

 

Zodra er overeenstemming is bereikt over de koopsom, de opleveringsdatum en 
alle eventuele overige voorwaarden, zal er een koopovereenkomst worden 
opgemaakt conform het NVM-model met mogelijk onderstaande toevoegingen:

- AVG (Algemene verordening gegevensbescherming);

- Niet zelf bewoningsclausule;

- Ouderdomsclausule;

- Digitale ondertekening;

- Doorhaling hypotheek;

- Energielabel;

- Taxatie.



4. Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkopers en particuliere 
kopers is niet rechtsgeldig. De koop is pas rechtsgeldig na ondertekening van 
de koopovereenkomst. De koopovereenkomst is op zijn beurt pas 
rechtsgeldigals de particuliere verkoper en de particuliere koper de 
koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk 
Wetboek.

5. Ten aanzien van plattegronden, tekeningen en schetsen: De Meetinstructie is 
gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer 
eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie 
van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in 
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van meting. Indien koper de 
gebruiksoppervlakte essentieel vindt, wordt hij altijd voor ondertekening van de 
koopovereenkomst in de gelegenheid gesteld om zelf een meting uit te voeren.



Dit betekent dat verkoper uit juridisch oogpunt kan ingaan op het voorstel van 
partij 2. Er bestaan voor de verkoper drie mogelijkheden:

10. Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkopers en 
particuliere kopers is niet rechtsgeldig. De koop is pas rechtsgeldig na 
ondertekening van de koopovereenkomst. De koopovereenkomst is op 
zijn beurt pas rechtsgeldig als de particuliere verkoper en de particuliere 
koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit 
artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek.

I. Verkoper zet zijn handtekening onder de koopovereenkomst met u als 
koper en gaat niet in op het bod van partij 2.

II. Verkoper stelt u op de hoogte van de nieuwe gegadigde, partij 2. Over de 
hoogte en de voorwaarden van het voorstel van partij 2 worden aan u 
geen mededelingen gedaan. Vervolgens geeft verkoper u en partij 2 de 
gelegenheid om een nieuw bod uit te brengen binnen een nader te bepalen 
termijn. Daarna beslist verkoper welk bod hij accepteert dan wel met 
welke partij hij verder in onderhandeling treedt.

III. Verkoper neemt afscheid van u. Verkoper treedt in onderhandeling met 
partij 2 dan wel accepteert het bod van partij 2.

N.B. Genoemde hoofdlijnen hebben niet de strekking uitputtend te zijn; al naar gelang de 
situatie vereist, kunnen door verkoper voorwaarden worden toegevoegd. Ook kan het nodig 
zijn genoemde hoofdlijnen nader uit te werken in de koopakte/akte van levering. 




Bij het samenstellen van deze brochure zijn we nauwkeurig te werk gegaan, aan onjuistheden 

en/of onvolkomenheden kunt u echter geen rechten ontlenen.



Jouw toekomst

Interesse of 
vragen?
Fluiterlaan 421

2903 HN CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Telefoon: 010 25 82 900

capelle@vanherk.nl

vanherk.nl


