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Koekoekslaan 14, Nieuwegein 
 
Bieden en Wonen maakt hierbij gebruik van verkoop bij opbod in een transparante 
Online biedomgeving, waarbij bieders geanonimiseerd tegen elkaar op kunnen 
bieden. Dit draagt bij aan een eerlijke en transparante prijsvorming en gelijke 
kansen voor alle bieders.  
Vraagprijs € 250.000,- de genoemde vraagprijs is een scherpe vanaf prijs! 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
Zeer compleet aanbod 
Gelegen in Nieuwegein ligt deze prachtige hoekwoning aan de Koekoekslaan 14. De woning 
heeft een ruime woonkamer en open keuken, en een heerlijke diepe tuin ca. 60 m2. 
Op de 1e etage 3 slaapkamers en de badkamer. De woning heeft een woonoppervlakte van 89 
m2 en bevindt zich op een perceel met een oppervlakte van 190 m2.  
De woning is gebouwd in 1979.  
 
 

 
De achtertuin is geheel betegeld en heeft een stenen berging  
Tevens vindt u hier een extra houten berging die momenteel 
onderdak biedt aan de motorfiets.  
Ook ideaal om bijvoorbeeld uw fietsen te stallen. 
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Bijzonderheden 
- Ruime woonkamer met open keuken, voorzien van lichte plavuizen tegelvloer. 
- Kunststof kozijnen + Dubbelglas +  
- Alle sloten, scharnieren en handgrepen zijn recent vervangen. 
- 8-Zonnepanelen op het dak (huur 2020) huurcontract kan worden overgenomen €55,-/p. mnd incl. btw   
  Allriskverzekering en onderhoud bij schade met een besparing ca. 600 euro per jaar. 
  De maandelijkse huur kan ook afgekocht worden voor de resterende periode. 
- De woning is in juli 2020 van binnen geschilderd. 
- Het platte bitumen dak van de woning is in 2016 vervangen. 
- Extra houten berging in de achtertuin. 
- De achtertuin is 5,5 meter breed en loopt naar achter steeds breder uit tot ca 7,5 meter.  
  De tuin is 10 meter diep en met ligging op het westen.  
  Vanaf 11:00 uur tot laat in de avond kun je hier genieten van de zon. 
- Parkeren is betaald (parkeervergunning via Gemeente € 62, per jaar) 
 

Omgeving 
De Koekoekslaan 14 is gelegen in de buurt Doorslag. Dit is een kindvriendelijke buurt met 
relatief veel gezinnen. Verder is het een betrekkelijk rustige buurt gekeken naar de 
bevolkingsdichtheid. 
Op loopafstand (100m) is er een park, waar ook honden toegestaan zijn. 
 
Bereikbaarheid: 
De woning is goed bereikbaar met veel voorzieningen in de buurt. Gesitueerd op fietsafstand 
van het centrum van Nieuwegein, op loopafstand van een supermarkt en het theater. Daarnaast 
is de dichtstbijzijnde uitvalsweg (A2) in de nabije omgeving op slechts 2 minuten rijden. Ook het 
openbaar vervoer is goed geregeld, de Tram naar Utrecht en IJsselstein stoppen voor de deur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indeling begane grond: 
 
Begane grond 
Entree, hal meterkast, toilet met fonteintje, trapopgang en toegang tot de woonkamer met 
uitzicht op de voor- en achtertuin. In de kast onder de trap is de elektrische boiler geplaatst.  
De woonkamer staat in verbinding met de openkeuken met diverse apparatuur zoals elektrisch 
koken, Losse magnetron, Inbouw-oven Losse vaatwasser (blijft achter) en Koelkast (zonder 
vriesvak). 
 
Eerste verdieping 
3 slaapkamers, aan de achterzijde met dakkapel. 
Badkamer met douchecabine en dubbele wastafel alsmede opstelplaats voor de wasmachine 

 
 
Komt u binnenkort de woning bekijken?  
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Plattegronden en afmetingen: 
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Voorwaarden 
Hoewel deze brochure met zorg is samengesteld kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Deze is 
bedoeld als uitnodiging om in gesprek te komen. Wij adviseren u om contact met ons op te 
nemen bij interesse in deze woning of u door een eigen makelaar te laten bijstaan. 
Aangepaste individuele (max 2 personen) kijkmomenten van 20 minuten ivm Corona. 
 
Kijkdagen en biedprocedure: 
Vóór het bieden dient u dit veilingobject eerst te hebben bezichtigd. U kunt de afspraak 
inplannen via het hoofdkantoor of met de makelaar die ook vermeld staat bij de woning op de 
website van Bieden en Wonen. Er worden ivm Corona losse bezichtigingen ingepland. U krijgt 
15 minuten om alleen door de woning lopen. 
Wij houden ons aan de maatregelen van het RIVM voor de bezichtiging met u. 

Vrijwillige Online veiling. 
Biedrondes: (bieden via online veiling op de website van Bieden en Wonen) 
Starttijd: Deze is/wordt getoond op de website van Bieden en Wonen 
Eindtijd: Deze is/wordt getoond op de website van Bieden en Wonen 
https://www.biedenenwonen.nl/woningen/ 

Bedenktijd  
Een aspirant-koper die in zijn hoedanigheid van consument een woning koopt, krijgt drie dagen 
bedenktijd om de koopovereenkomst te ontbinden. Deze bedenktijd begint om 0.00 uur van de 
dag die volgt op de dag dat de tussen partijen opgemaakte en door beide partijen 
ondertekende akte (in kopie) aan aspirant-koper ter hand is gesteld, voor welke ontvangst 
aspirant koper een ontvangstbevestiging ondertekent. Deze bedenktijd eindigt tegen 24.00 uur 
van de laatste dag die van de bedenktijd deel uitmaakt. Indien de bedenktijd op een zaterdag, 
zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de 
eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. De 
bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin tenminste twee dagen voorkomen die 
niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.  

Gunning  
De verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen niet te gunnen of aan 
een ander dan de hoogste inschrijver dan wel de inschrijving steeds en zonder opgaaf van 
redenen af te gelasten, dit alles uitsluitend ter beoordeling van verkoper. Indien niet wordt 
gegund of de inschrijving om welke reden dan ook wordt afgelast, staat het verkoper vrij om 
met wie dan ook in onderhandeling te treden over een mogelijke verkoop; verkoper is daarbij 
niet gehouden om (een) bieder(s) in onderhandelingen te betrekken en bieders komen 
mitsdien te dier zake geen rechten toe.  
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Betaling  
De koopsom dient bij de uiteindelijke levering bij de notaris te worden voldaan.  
Uiterlijk 30 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst dient koper een waarborgsom 
van 10% van de koopprijs bij de notaris te storten dan wel een bankgarantie tot zodanig bedrag 
gesteld te laten hebben.  

Hoe werkt het bieden?  
1. Bezichtig de woning 
2. Registreer je online 
3. Gegevens worden gevalideerd  
4. Meebieden op ons biedplatform  

 
 
Rink Dobbenga - Aan- en verkoopmakelaar  
Bieden en Wonen Utrecht 
Tel: 030 - 7 90 90 30 
Mobiel: 06 55 844 500 
E-mail: utrecht@biedenenwonen.nl  
 


