
Britsezoom 78
Nieuwerkerk a/d IJssel



Algemeen

Drive-in videwoning, hieruit kan je direct de conclusie trekken dat deze 
woning een bijzondere indeling heeft.  Hoge raampartijen en heerlijke 
lichte kleuren maken dit een zonnige en lichte woning.  Een grote 
woonkeuken op de begane grond welke d.m.v. een vide in verbinding 
staat met de living op de 1e verdieping.  

Parkzoom is een heerlijke rustige wijk maar toch veel faciliteiten op 
korte afstand van de woning zoals:
- treinstation 1400m
- supermarkt JUMBO  2000m
- basisschool 900m
- tennisclub  270m
- uitvalsweg A20 is ook op enkele minuten afstand, locatie is dus ideaal 
te noemen.

De zuid-oost-zijde van "Parkzoom" wordt begrensd door zwembad 
"het Polderbad" en het sportcomplex Dorrestein.



PARKZOOM Nieuwerkerk a/d IJssel
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.



INDELING
Begane grond:
Entree / hal / woonkeuken:
Vanuit de hal toegang naar de woonkeuken. Tevens vanuit de hal toegang tot de bijkeuken/garage, 
garderobekast en toilet. De woonkeuken bevindt zich aan de achterzijde van de woning ca. 19m2. Keuken in 
de L opstelling, voorzien van diverse moderne inbouwapparatuur. Vanuit de woonkeuken via openslaande 
deuren toegang tot de tuin. Middels de vide is er vanuit de woonkeuken contact met de living op de eerste 
etage. Aan de achterzijde, door de vide, zeer hoge raampartij.
Toilet:
Voorzien van moderne fontein en staande toilet pot.
Garage / Bijkeuken:
Totale oppervlak ca. 23m2. De garage (7.75×3.00m) bevat tevens een bijkeuken (2.10×3.00m) met veel ruimte 
voor opslag, ook is hier de wasmachine aansluiting.

1e etage:
Woonkamer:
Zeer ruime living ca. 50m2. Aan de voorzijde het dakterras (oost) achterzijde middels de vide, contact met de 
woonkeuken. Lengte van de woonkamer is maar liefst 8.40m. De ramen aan achterzijde zijn voorzien van 
sunscreens.
Balkon/dakterras:
Op het oosten, inhoudend een heerlijke ochtend zon. De voorgevel bevat een zonnescherm over de volle 
breedte van de woning.
Overloop:
Door de lichtkoepel op het dak is de overloop boven ook prettig licht.
Slaapkamer 1:
achterzijde van de woning ca. 3.28×4.81 voorzien van ruime schuifwandkast
Slaapkamer 2:
aan de voorzijde van de woning ca. 4.68×2.80 met vaste kast
Slaapkamer 3:
aan de voorzijde van de woning ca. 3.69×2.60 met vaste kast.
(alle slaapkamers zijn voorzien van Velux insectenhorren)
Badkamer:
aan de achterzijde van de woning. ca. 2,10×2,94. Voorzien van ligbad, dubbele wastafel, toilet en 
douchecabine. Prettig Veel lichtinval en ventilatie dankzij een (uitzet-)raam.





Scan met mobiele telefoon 
voor een VR / 3D model van 
de woning
































