
Nieuwerkerk a/d IJssel
Luxemburgsezoom 8



Algemeen

Uitvalsweg A20 is ook op enkele minuten afstand, locatie is dus ideaal te noemen.

Parkzoom is een heerlijke rustige wijk maar toch veel faciliteiten op korte afstand van de 
woning zoals:

- supermarkt JUMBO  2000m
- treinstation 1400m

- tennisclub  270m

Deze zeer ruime twee onder één kap woning beschikt over maar liefst 5 slaapkamers, 
dakterras en een garage. Bent u op zoek naar ruimte in een rustige omgeving, dan bent u aan 
de Luxemburgsezoom 8 helemaal aan het juiste adres.

- basisschool 900m

Door het ruime gebruiksoppervlak van ca. 165m2 is deze woning ook zeer geschikt voor grote 
gezinnen.



Luxemburgsezoom 8

Buurt Parkzoom heeft afgerond een totale oppervlakte van 20 hectare, waarvan 18 land en 
1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.199 adressen 
per km2. Er wonen 265 huishoudens in buurt Parkzoom. Postcode 2912 is de meest 
voorkomende postcode in buurt Parkzoom. Buurt Parkzoom ligt binnen Nieuwerkerk aan 
den IJssel Wijk 04 in de gemeente Zuidplas.

LOCATIE



AANVAARDING:   IN OVERLEG
TYPE OBJECT:   2 / 1 kap, eengezinswoning
SOORT BOUW:   BESTAANDE BOUW

PRIJS:     € 489.500,= K.K.

BOUWJAAR:   1995

Slaapkamer 1: aan de achterzijde van de woning, 5,35x3.00

-ligbad
Badkamer: aan de voorzijde van de woning 2.82x2.85 voorzien van:

Slaapkamer 2: aan de voorzijde van de woning  5.09x3.00

Slaapkamer 3: aan de achterzijde van de woning 4.38x2.85

-wastafelmeubel

Tweede toilet: voorzien van fontein en staande toiletpot.

-douchecabine

1e etage
Ruime overloop, 3.61 x 1,86. 

Toilet:
Voorzien van fontein en  staande toilet pot.

Begane grond:

Entree/hal:

Aan de voorzijde van de woning, bereikbaar vanuit de hal, maar ook vanaf buiten middels 
de overhead-deur.

Woonkamer:
U-kamer van ca. 62m2, de begane grond is voorzien van een houten vloer gelegd in 
visgraatmotief. In de woonkamer de open keuken welke is voorzien van diverse 
inbouwapparatuur. Door de U vorm van de woonkamer komt deze extra ruim over, direct 
aan de open keuken een riante ruimte voor een grote eettafel. Aan de achterzijde van de 
woning, na het eetgedeelte, woon/zitgedeelte gevolgd door een werkruimte. Aan twee 
zijde van de woonkamer openslaande deuren welke toegang geven tot de achtertuin.

Garage.

Binnenkomst aan de voorzijde van de woning. Vanuit de hal/entree toegang naar de 
garage, meterkast, toilet en middels twee grote openslaande deuren naar de woonkamer. 
Tevens in de hal de trapopgang naar de eerste etage.

INDELING:

Luxemburgsezoom 8 Nieuwerkerk aan 
den IJssel



Overloop: 3.90x2.18 
2e etage:

Slaapkamer 5: aan de voorzijde van de woning 3.07x2.55

Slaapkamer 4: achterzijde van de woning  4.41x3.07. 

Wasruimte: Aparte ruimte voor wasmachine en droger. Hierin hangt ook de CV ketel.

BIJZONDERHEDEN:

Dakterras: ca. 2.65x11

- Eigen grond ca. 204m2
- Energielabel B

- CV Ketel van 2018

- inpandige garage

- doodlopende straat

 

- 5 slaapkamers

- groot dakterras
- grote achtertuin

- diverse faciliteiten op korte afstand van de woning
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