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Floris Burgwal 197

Omschrijving
MODERNE 5-KAMER EENGEZINSWONING IN AUTOLUWE STRAAT, MET HR++ 
BEGLAZING, ACHTERTUIN, ZONNIG BALKON EN EIGEN PARKEERPLAATS



RUIME EENGEZINSWONING

Het betreft een zeer ruime woning van ca. 127 m² woonoppervlakte verdeeld 
over drie verdiepingen. Hierdoor is deze woning zeer geschikt voor (grote) 
gezinnen! Zo heb je niet alleen veel slaapkamers, maar ook nog eens een 
afgesloten berg- en wasruimte en een extra fijne kamer op de begane grond 
die als extra (4e) slaapkamer of zelfs kantoorruimte kan worden gebruikt. De 
ruime en lichte woonkamer in combinatie met de open keuken zorgt ervoor dat 
het hele gezin tegelijkertijd comfortabel kan samenzijn. Op de tweede 
verdieping tref je 3 goede slaapkamers met dakramen en ook aan buitenruimte 
geen gebrek. Er is een ruime achtertuin met achterom en een balkon op de 1e 
verdieping! Parkeren doe je op de eigen parkeerplaats in de parkeergarage.



GOED ONDERHOUDEN

De huidige eigenaren zijn zeer zuinig geweest op de woning en hebben deze in 
de loop der jaren geheel gemoderniseerd. Zo zijn nagenoeg alle kozijnen 
vervangen door kunststof kozijnen met HR++ beglazing, is het toilet op de 
begane grond vernieuwd en een moderne keuken met inbouwapparatuur 
geplaatst. Ook aan de badkamer is gedacht. Hier komt zelfs enige luxe bij 
kijken door de aanwezigheid van vloerverwarming! De tuin is fraai aangelegd 
en onderhoudsvriendelijk.
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CENTRALE LOCATIE

De woning ligt in de groene en waterrijke woonwijk Schollevaar waar zowel 
voor de kinderen als volwassenen hier alles binnen handbereik is. In een straal 
van <500m loopafstand o.a. het NS treinstation (halte Schollevaar), het 
Schollebos,  en het overdekte winkelcentrum " Picasso Passage" met o.a. 
supermarkten, horecazaken, drogisterijen en de kapper. Ook de "Pier Pander 
plein" met de weekmarkt op zaterdag, een Bibliotheek, Scholen, 
kinderdagverblijven, een medisch centrum (huisarts, tandarts, apotheek) en 
sportzalen zijn zo aan te lopen. Voor de kinderen zijn er voldoende 
speelmogelijkheden op speel-/voetbalveldjes. Fiets en wandelpaden 
doorklieven de wijk en liggen apart van de auto rijbanen. Net buiten de wijk is 
ook nog het winkelcentrum Alexandrium binnen enkele minuten fietsafstand te 
bereiken.



VERKOPER AAN HET WOORD

''Wij hebben hier als toenmalig jong gezin altijd met plezier gewoond. Mede 
door de kindvriendelijke buurt zoals omschreven in de tekst. Daarnaast was 
het altijd prettig om in een ruime woning te hebben kunnen wonen maar toch 
een gezellige sfeer kunnen creëren door bijvoorbeeld de open haard. Zomers 
was het altijd gezellig toeven met vrienden en familie in de tuin. Wij zullen de 
ochtendkoffie op balkon missen! Nu de kids ouder zijn waarvan twee 
uitwonend, is het tijd voor de volgende fase in ons leven.'' 
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INDELING

BEGANE GROND

Entree, toilet met fonteintje, bergruimte met aansluiting voor de wasmachine 
en droger. Aan de achterzijde een mooie slaap-/werkkamer die eventueel ook 
te gebruiken is als praktijkruimte voor een beroep aan huis. De achtertuin is 
geheel betegeld en voorzien van comfortabele zithoek en achterom.



EERSTE VERDIEPING

Woonkamer met sfeervolle open haard, strak gestucte wanden en open keuken 
in U-opstelling voorzien van koelkast, inductie kookplaat, afzuigkap, 
vaatwasser. De schuifpui aan de achterzijde biedt toegang naar het zeer 
zonnige balkon op het westen.



TWEEDE VERDIEPING

Overloop met toegang tot alle ruimtes. Aan de achterzijde 2 slaapkamers en 
aan de voorzijde een 3e slaapkamer en de moderne badkamer met 
vloerverwarming afzuiging, inloopdouche, wastafelmeubel en 2e toilet. Alle 3 
de slaapkamers en de badkamer beschikken over een Velux dakraam.



PLUSPUNTEN

- Eigen overdekte parkeerplek in de parkeergarage;

- Schoorsteenkanaal wordt regelmatig geveegd;

- HR++ beglazing;

- Gunstig gelegen ten opzichte van snelwegen;

- Meerdere buitenruimtes (tuin en balkon).
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PLUSPUNTEN

- Eigen overdekte parkeerplek in de parkeergarage;

- Schoorsteenkanaal wordt regelmatig geveegd;

- HR++ beglazing;

- Gunstig gelegen ten opzichte van snelwegen;

- Meerdere buitenruimtes (tuin en balkon).



DETAILS

- Eigen grond;

- Bouwjaar 1980;

- Woonoppervlakte ca 127 m²;

- Gebouwgebonden buitenruimte (balkon) ca 7m²;

- Inhoud circa 425 M³;

- Verwarming en warmwater middels stadsverwarming;

- Energielabel A

- Bijdrage vereniging van eigenaren ca. € 20,- per maand (parkeergarage):

- Oplevering in overleg, voorkeur verkopers 1 maart 2023.



INTERESSE? MAAK DAN SNEL EEN AFSPRAAK!

Ons advies is om bij het kopen van uw nieuwe woning uw eigen NVM-makelaar 
mee te nemen.
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TOELICHTINGSCLAUSULE NEN2580

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.



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'



“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.”



KENMERKEN

Basiskenmerken

127 m² 1980 4

Soort Eengezinswoning
Type Tussenwoning
Aantal kamers 6
Woonoppervlakte 127 m²
Perceeloppervlakte 89 m²
Inhoud 425 m³
Bouwjaar 1980
Tuin Achtertuin
Garage Parkeerplaats
Verwarming Stadsverwarming
Isolatie Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, 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/preview/1433361/house-qube-video/1573379
https://api.zien24.nl/tools/preview/1433361/360/157262


KADASTER

Kadastrale gegevens

Adres

Floris Burgwal 197




Postcode/plaats

2907 PE, Capelle Aan 
Den IJssel




Sectie/perceel	

Gemeente Capelle aan 
den IJssel, Capelle aan 
den IJssel, Sectie D, D, 
Nummer 4728, 1231 




Oppervlakte	

89 m² 



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 - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kast kantoorruimte X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - rolgordijnen X

 - Schuifpanelen keukendeur X

 - Raambekleding woonkamer X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - 3 Loungebanken met kussens (tuin) X

 - Bank met kussens (balkon) X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - Spiegeltje toilet beneden X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X
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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.

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Kluis X

(Voordeur)bel X

Zonwering buiten X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X
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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.



Jouw toekomst

Interesse of 
vragen?
Fluiterlaan 421

2903 HN CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Telefoon: 010 25 82 900

capelle@vanherk.nl

vanherk.nl


