
RONDO 120
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL



Algemeen

HOEKWONING MET 5 SLAAPKAMERS EN GARAGE, SNEL BESCHIKBAAR.

Rondo is gelegen in een rustige en zeer kindvriendelijke woonwijk op korte afstand van winkelcentrum
"De Korf" en "De Olm". Openbaar vervoer en scholen zijn zelfs op loop afstand vanaf de woning. De
locatie is dus ideaal te noemen.

Deze hoekwoning beschikt over maar liefst 5 slaapkamers, een ruime garage, riante achtertuin en voortuin.

Maak een afspraak voor een bezichtiging, de woning is snel beschikbaar.





Indeling
Begane grond:

Entree / Hal:

Voorzien van toiletruimte en meterkast. Vanuit de hal/entree, toegang tot de, keuken, garage
en woonkamer.

Toiletruimte: Voorzien van fontein en staande closetpot.

Woonkamer: L vormige woonkamer ca 7.30 breed, maximale diepte ca. 7.40. Voorzien van
plavuizen vloer met vloerverwarming. In de woonkamer de trapopgang naar de etage.

Keuken:

Ruime keuken ca.3.60x2.20 gelegen aan de achterzijde van de woning

Garage

Zeer ruime garage, ca 8m diep en 3m diep. Naast dat er ruimte genoeg is om een auto in te
stallen is de garage aan de achterzijde voorzien van een kozijn met glas en toegang naar de
tuin. Er is hier vrij simpel een fraaie thuiswerkplek te creëren.

Eerste etage:

Slaapkamer 1: aan de achterzijde van de woning ca. 3.50x3.90 vanuit deze slaapkamer is de
badkamer bereikbaar.

Badkamer: ca. 2.30 x 3.60. Bereikbaar vanuit de hal en via slaapkamer 1. Vanuit de badkamer
is tevens het dakterras bereikbaar.

Slaapkamer 2: aan de voorzijde van de woning ca. 3.62 x 3.87(max).

Slaapkamer 3: 3.51 x 2.33m gelegen aan de voorzijde van de woning. Voorzien van een vaste
kast.

Overloop, met trapopgang naar de 2e etage.

Tweede etage:

Ruime overloop met de CV-ketel opstelling, hier vanuit toegang tot de 2 slaapkamers.

Slaapkamer 4: ca. 4.45 (1.50m lijn max 5.80m) x 3.65. In deze slaapkamer is een extra
opslagmogelijkheid middels de knieschotten.

Slaapkamer 5: aan de achterzijde van de woning. ca 2.54 (1.50m lijn)  x 3.50m.



BEKIJK DE WONING IN VR / 3 D
SCAN DEZE CODE MET DE MOBIELE TELEFOON
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Rondo 120, 2925AH Krimpen aan den 

ADRES PLANNAAM OF -NUMMER

Legenda

Sluit legenda

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0542.BPLangeland-VA01/r_NL.IMRO.0542.BPLangeland-VA01_2.15.html


Funderingsviewer indicatieve aandachtsgebieden 
postcodegebied 2925AH

Aanmaakdatum/ -tijd:

Percentage BAG panden gebouwd

voor 1970.

Disclaimer: de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) ontwikkelde in samenwerking met het 
Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (www.kcaf.nl) de Funderingsviewer indicatieve 
aandachtsgebieden. Deze kaart geeft op postcodeniveau het aantal panden weer met een bouwjaar van vóór 
1970, in combinatie met de bodemgesteldheid van desbetreffend gebied. Houten paalfunderingen werden met 
name gebruikt in de bouw vóór 1970. Deze houten paalfunderingen kunnen in de loop der tijd schade oplopen, 
met name in gebieden met een minder draagkrachtige bodem. Met de kaart wordt inzichtelijk waar aandacht 
voor eventuele problematiek met houten funderingspalen op zijn plaats kan zijn. De funderingsviewer doet 
geen uitspraken over de aard noch de staat van funderingen in specifieke gebieden noch van specifieke 
panden. De kaart biedt een eerste inzicht in waar funderingsproblemen mogelijk kunnen (op)spelen en draagt 
zo bij aan de bewustwording rond deze problematiek of nader onderzoek daar naar.

Dit postcodegebied (2925AH) bevat 29 panden (BAG). Van deze panden is 0% gebouwd 
voor 1970. Panden gebouwd voor 1970 kennen meermaals houten funderingspalen. 
Deze kunnen kwetsbaar zijn, met name in gebied met een beperkte draagkracht van de 
bodem. 

In steden is een bodemindeling soms niet goed te maken door de ontstane 
bodemdiversiteit. In het algemeen geldt dat met name steden in West- en Noord-
Nederland kwetsbare bodemgebiedsdelen kennen. Aandacht voor 
funderingsproblematiek bij houten funderingspalen is daar op zijn plaats.

13-10-2021  08:51:38




