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Filomeentje Erf 50
Capelle aan den IJssel

Vraagprijs 

€ 235.000 K.K.

+31618814807

info@delelymakelaardij.nl




Filomeentje Erf 50,Capelle aan den IJssel
Knus en sfeervol! Zo mag je dit verzorgde 
tweekamer appartement zeker omschrijven. 

Bij dit appartement behoort een berging en een 
privé parkeerplaats op afgesloten terrein. Én de 
kers op de taart is het op het zuiden gelegen 
dakterras!




Je vindt dit appartement in de goed bereikbare 
woonwijk "Schollevaar”. De bushalte (30/606) 
ligt werkelijk om de hoek en daarmee is het 
treinstation goed bereikbaar. De snelwegen 
A20/A16 en de provinciale weg N219 bereik je 
in zeer korte tijd. Rond het 
appartementencomplex zijn voldoende 
openbare parkeerplekken aanwezig. 




In het winkelcentrum "Picassopassage” vind je 
een diversiteit aan winkels. Openbare 
voorzieningen zijn er voldoende. Ben je gek op 
de natuur? Dan is het Schollebos zeker de 
moeite waard. 





Indeling

Via de centrale hal, voorzien van brievenbussen, 
bereik je via het trapportaal het appartement. De 
hal brengt je naar de verschillende vertrekken in 
de woning.




De slaapkamer is ruim. Een tweepersoonsbed 
met linnenkast kun je gemakkelijk kwijt. De 
volledig betegelde badkamer,  met 
vloerverwarming, is "en suite”. Het ligbad is 
voorzien van jet streams. Er is een separate 
douchecabine, toiletmeubel met grote spiegel en 
verlichting. Er is voldoende ruimte voor het 
plaatsen van een wasmachine en droger. De 
kastruimte is een aanwinst.




Vanuit de slaapkamer loop je door de hal met 
meterkast en separaat toilet, richting de keuken 
en woonkamer. De L-vormige keuken is voorzien 
van een inductiekookplaat, vaatwasmachine, 
combi oven/magnetron, afzuigkap, koel/
vriescombinatie en heel veel bergruimte. Het 



verlaagde plafond vormt één geheel met de 
keuken. Heel sfeervol.




De woonkamer is licht en ruim. Het plaatsen van 
een hoekbank is geen enkel probleem. De 
woonkamer is dakterras gericht. Zie jij jezelf al 
ontbijten op het dakterras of in de late uurtje 
borrelen?




Bijzonderheden:

- Energielabel B;

- Badkamer met vloerverwarming;

- HR ++ glas, behalve de voordeur;

- Kunststof kozijnen, behalve de voordeur;

- L-keuken met veel bergruimte;

- Laminaatvloer in de woonkamer, slaapkamer 
en hal;

- Dakterras op het zuiden;

- Oplevering in overleg, kan snel.




Let op: Deze woning wordt u aangeboden met 
een bieden vanaf prijs (starting price). 

Biedingen vanaf € 235.000,- k.k. zullen door de 
verkoper in behandeling genomen worden.




Kortom: Een ontzettend leuk appartement die je 
gezien moet hebben. Én de makelaar vertelt je 
graag wat er achterblijft in dit appartement. 
Maak snel een afspraak per email: 
info@delelymakelaardij.nl of telefoon: 
06-18814807.




Disclaimer:

Alhoewel zorgvuldig samengesteld, kunnen er 
aan deze tekst geen rechten worden ontleend. 
Wij staan dan ook niet in voor de juistheid van 
de getoonde gegevens. Opgegeven maten 
dienen slechts als indicatie te worden gezien.











Kenmerken
Woonoppervlakte 59.80m²

Perceeloppervlakte

Inhoud 226m³

Bouwjaar 1980

Energielabel B

Vraagprijs

€ 235.000 K.K.



Badkamer en dakterras



Entree



Gang



Toilet en woonkamer



Woonkamer



Woonkamer 







Keuken met eettafel









Slaapkamer



Badkamer "en suite"



















Plattegrond



Plattegrond



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 235.000,- k.k.

Servicekosten € 119,28

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, galerijflat

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1980

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Keurmerken Energie prestatie advies

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 59,8 m²

Inhoud 226 m³

Oppervlakte externe bergruimte 6,6 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 2 (waarvan 1 slaapkamer)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

Nabij snelweg

 

Energieverbruik

Energielabel B

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 1



Kenmerken

Aantal overdekte parkeerplaatsen 1

Warm water Stadsverwarming

Verwarmingssysteem Stadsverwarming

Heeft kabel-tv Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Opstal verzekering Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



Afgesloten parkeerterrein



Filomeentje Erf 50

Capelle aan den IJssel

Bekijk deze woning op You Tube!

https://youtu.be/oU-qCq6xWZY
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LIJST VAN ZAKEN,  
BEHORENDE BIJ 
 
Object : Filomeentje Erf 50, Capelle aan den IJssel 
Datum : 15 augustus 2022 
 
Deze lijst van zaken is bedoeld om aan te geven welke zaken er al dan niet in de woning 
achterblijven. Bij onduidelijkheid of wanneer hier geen afspraken over gemaakt worden, dan 
houdt dat in dat de betreffende zaak niet in de woning achterblijft en door de verkoper mee 
wordt genomen.  
 
 

  Blijft achter Gaat mee 
Kan worden 

overgenomen 
N.v.t.  

 Buiten  

 
Tuinaanleg/bestrating/beplanting, met 
uitzondering van de (kunst)planten in potten, 
zowel op dakterras als op de galerij 

X     

 Buitenverlichting dakterras    X  

 Tijd- of schemerschakelaar / Bewegingsmelder    X  

 Tuinhuis/buitenberging    X  

 Vijver    X  

 Broeikas    X  

 Vlaggenmast    X  

 Zonnepanelen    X  

 Verlichting met bewegingsmelder bij voordeur X     

 Woning 

 Alarminstallatie    X  

 Schotel/antenne    X  

 Brievenbus X     

 (Voordeur)bel X     

 Rookmelders X     

 Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie    X  

 
Screens  
 

   X  

 Rolluiken/zonwering buiten     X  

 
Zonwering binnen  

 
   X  

 Vliegenhorren X     

       

 Raamdecoratie, te weten 

 
Gordijnrails 

 
   X  

 Gordijnen    X  

 
Rolgordijnen 
Rolgordijnen in slaapkamer en hal (nieuw) 

X     
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Object: Filomeentje Erf 50 

 
 

  Blijft achter Gaat mee 
Kan worden 

overgenomen 
N.v.t.  

 
Vitrages 
 

   X  

 
Jaloezieën / lamellen 
Jaloezieën in woonkamer (nieuw) 

X     

       

 Vloerdecoratie, te weten 

 
Vloerbedekking / linoleum 

 
   X  

 
parketvloer/laminaat 
Laminaat gehele woning 

X     

 Vloerkleed woonkamer (nieuw)   X   

 Warmwatervoorziening / CV      

 CV met toebehoren    X  

 Close-in boiler    X  

 Geiser    X  

 Thermostaat X     

 Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X     

 Airconditioning    X  

 Kokend waterkraan    X  

       

 Open haard, houtkachel      

 
(Voorzet) open haard  
 

   X  

 Allesbrander    X  

 Kachels    X  

       

 Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:  

 Keukenmeubel X     

 (Combi)magnetron    X  

 Inductie kookplaat X     

 Oven met grill-, magnetron- en stoomfunctie X     

 Vaatwasser X     

 Afzuigkap / schouw X     

 Koel-vriescombinatie  X     

 Wasmachine  X    

 Wasdroger  X    

 Vul evt. andere zaken in      

 Verlichting, te weten:   

 Inbouwverlichting / dimmers X     

 Opbouwverlichting X     

 Hanglamp en staande lamp woonkamer (nieuw)   X   
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Object: Filomeentje Erf 50 

 
 

  Blijft achter Gaat mee 
Kan worden 

overgenomen 
N.v.t.  

 (Losse) kasten, legplanken, te weten:   

 Losse garderobekast slaapkamer X     

 Legplanken badkamer (nieuw) X     

 Werkbank in schuur / garage    X  

 Vast bureau    X  

 Spiegelwanden    X  

 Kapstok in hal X     

 Sanitaire voorzieningen  

 Badkameraccessoires: handdoekrek X     

 Wastafel, wastafelmeubel en spiegel (alles nieuw) X     

 Toiletaccessoires: wc-bril en toiletrolhouder X     

 Veiligheidsschakelaar wasautomaat X     

 Waterslot wasautomaat    X  

 Sauna     X  

 Wasmanden op wielen (2 stuks, nieuw)      

 Telefoontoestel /-installatie  

 Telefoontoestellen    X  

 Telefooninstallatie t.b.v. deurbelsysteem X     

 Vul evt. andere zaken in      

 Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten:   

 Radiatorafwerking    X  

 Voorzetramen    X  

 Isolatievoorzieningen    X  

 Vul evt. andere zaken in      

 Overige zaken, te weten:   

 

2-persoons ledikant 
2-persoons matras (nieuw) 
Nachttafeltje (nieuw) 
Staande lamp slaapkamer 
Wanddecoratie slaapkamer (nieuw) 
Fluwelen beddengoed (nieuw) 

     

 

Hoekbank 
Sierkussens (nieuw) 
Salontafel (nieuw) 
Vloerkleed (nieuw) 
Wandklok 
Servieskast 
Tv-meubel 
Televisie 
Eetkamertafel 
eetkamerstoelen (3 stuks, nieuw) 
wanddecoratie boven eettafel 
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  Blijft achter Gaat mee 
Kan worden 

overgenomen 
N.v.t.  

 

 
Loungeset op dakterras, inclusief bijbehorende 
kussens 
 

     

       

 
 
 
 
 

Voor akkoord:  Voor akkoord: 
De verkoper(s)  De koper(s 
 
 

  

   
Naam: Vul naam in  Naam: Vul naam in 
Plaats: Vul plaats in  Plaats: Vul plaats in 
Datum: Vul datum in  Datum: Vul datum in 

 
 
Deze lijst van zaken mag uitsluitend gebruikt worden door leden van Vereniging VBO.  
Copyright VBO 2022, versie 2022_1. 



Uw makelaar
Sharon de Lely

Albert Einsteinweg 4 | 8218 NH  Lelystad

+31618814807  | info@delelymakelaardij.nl | 


