Hoepel 11
3362 JA Sliedrecht

Vraagprijs

€ 439.000,-- k.k.

Perceeloppervlakte

202 m²

Slaapkamers

5

Wooninhoud

435 m³

Bouwjaar

1989

Woonoppervlakte

114 m²

Energielabel

C

Woningtype

Geschakelde 2-

Tuinligging

oost

onder-1-kapwoning

Algemene omschrijving
Deze geschakelde 2-onder-1-kapwoning biedt op veel onderdelen net dat beetje extra waar menigeen naar op zoek is. De
woning ligt uiterst centraal aan de rand van ‘De Grienden’, heeft een royale woonkamer met aangrenzende garage/bijkeuken
die eenvoudig bij de woning te betrekken is, 5 slaapkamers en een vrij gelegen achtertuin (o.a. met fraaie overkapping en
ruime berging). Dit aanbod beschikt daarnaast o.a. over ruim 200 m2 eigen grond(met mogelijkheid tot parkeren op eigen
terrein), 2 dakkapellen (met kunststof kozijnen) en grotendeels rolluiken.
Begane grond: hal/entree met trapopgang, meterkast( inclusief opbergruimte) en toegang tot de woonkamer, het toilet en de
inpandige garage/bijkeuken. De woonkamer wordt gekenmerkt door de grote raampartijen in de achtergevel. Daarnaast de
woonkamer voorzien van een open keuken (voorzijde). De keuken beschikt over landhuis hoekopstelling met diverse
inbouwapparatuur waaronder een schitterende 6-pits Boretti gasfornuis met dubbele oven. De begane grond is in 2021 bijna
in het geheel geschilderd, inclusief de veranda.
1e Verdieping: vanaf de overloop zijn de 3 slaapkamers en de badkamer bereikbaar. De badkamer is voorzien van elektrische
vloerverwarming, een ligbad-/douchecombinatie, een 2e toilet en een (dubbel)wastafelmeubel.
2e Verdieping: deze verdieping is uiterst praktische ingedeeld met een voorzolder/overloop met diverse bergruimtes, de cvopstelling(inclusief opbergruimte), dakvensters en 2 slaapkamers. Beide slaapkamers zijn vergroot middels een dakkapel.
De onderhoudsvrije tuin is in 2015 vernieuwd en voorzien van sierstraatwerk (grote tegels), plantenborders en een ruime
houten berging. Ook is er een elektra- en wateraansluiting en een achterom. Achter het perceel ligt een groenstrook met een
watergang.
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Foto's

Woonkamer

3

Afwerkstaat

Ruimte

Vloer

Wanden

Plafond

Kenmerken

hal / entree

vloertegels

behang

spuitwerk

toegang tot:
- meterkast
- toilet
- woonkamer
- garage
voorzien van schoenenkast

toilet

vloertegels

wandtegels

spuitwerk

voorzien van duo-blok toilet

woonkamer

eiken vloerdelen

behang

spuitwerk

voorzien van:
- 2 grote ramen achter
toegang tot:
- open keuken
- tuin middels loopdeur

keuken

vloertegels

behang

spuitwerk

open keuken in hoekopstelling
voorzien van:
- koelkast
- (combi)magnetron
- vaatwasmachine
- 2 ovens
- afzuigkap
- 6-pits kookplaat Borettigasfornuis

overloop

laminaat

behang

spuitwerk

toegang tot:
- 3 slaapkamers
- badkamer

slaapkamer 1

laminaat

behang

spuitwerk

gelegen aan de achterzijde
voorzien van:
- 1 vast raam
- 1 draairaam
- rolluik (handbediening)

slaapkamer 2

laminaat

behang

spuitwerk

gelegen aan de achterzijde
voorzien van:
- 1 vast raam
- 1 draairaam
- rolluik (handbediening)

slaapkamer 3

laminaat

behang

spuitwerk

gelegen aan de voorzijde
voorzien van:
- 1 dubbel raam
- rolluik (handbediening)

badkamer

vloertegels

wandtegels

gipsplaten +
inbouwspots

voorzien van:
- ligbad
- douchehoek
- dubbel wastafelmeubel
- zwevend closet
- elektrische vloerverwarming
- 1 raam + rolluik voorzijde

BEGANE GROND

1e VERDIEPING
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Foto's

Keuken

Hal/entree

Eethoek

Toilet
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Afwerkstaat

Ruimte

Vloer

Wanden

Plafond

Kenmerken

overloop

laminaat

behang

gipsplaten

voorzien van:
- knieschotbergruimte
- Velux raam in zijgevel
toegang tot:
- 2 slaapkamers
- CV-ruimte( inclusief ruime
berging)

slaapkamer 4

laminaat

behang

gipsplaten

gelegen aan de achterzijde
voorzien van:
- kunststof dakkapel
- rolluik (elektrisch bedienbaar)

slaapkamer 5

laminaat

behang

gipsplaten

gelegen aan de voorzijde
voorzien van:
- kunststof dakkapel
- rolluik (elektrisch bedienbaar)

2e VERDIEPING

BUITEN
tuin

gesitueerd op het oosten
opnieuw aangelegd in 2015
voorzien van:
- sierstraatwerk
- schuttingen
- houten blokhut
- grote overkapping ( houtwerk
is in 2019 grotendeels
vernieuwd)
- achterom

houten berging

voorzien van elektra-aansluiting

stenen garage

voorzien van hardhouten dubbele
deuren (2019)
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Foto's

Slaapkamer 1

Slaapkamer 2

Slaapkamer 3
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Plattegronden
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Lijst van zaken
Blijft achter

Gaat mee

Ter overname

Woning - Interieur
Designradiator(en)

X

Verlichting, te weten
- losse (hang)lampen

X

(Losse)kasten, legplanken, te weten
- 5 losstaande kledingkasten in 5 slaapkamers

X

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten
- gordijnrails

X

- gordijnen

X

- rolgordijnen

X

- (losse) horren/rolhorren

X

Vloerdecoratie, te weten
- houten vloer(delen)

X

- laminaat

X

- plavuizen

X

Woning - Keuken
Keukenblok (met bovenkasten)

X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten
- (gas)fornuis

X

- afzuigkap

X

- magnetron

X

- oven

X

- combi-oven/combimagnetron

X

- koelkast

X

- vaatwasser

X

Woning - Sanitair/sauna
Toilet met de volgende toebehoren
- toilet

X

- toiletrolhouder

X

- toiletborstel(houder)

X

Badkamer met de volgende toebehoren

9

Lijst van zaken
Blijft achter
- ligbad

X

- douche (cabine/scherm)

X

- wastafel

X

- wastafelmeubel

X

- toiletkast

X

- toilet

X

- toiletrolhouder

X

- toiletborstel(houder)

X

Gaat mee

Ter overname

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing
(Voordeur)bel

X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie

X

(Klok)thermostaat

X

Rolluiken

X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting

X

Waterslot wasautomaat

X

Oplaadpunt elektrische auto

X

Warmwatervoorziening, te weten
- CV-installatie

X

Tuin - Inrichting
Tuinaanleg/bestrating

X

Tuin - Verlichting/installaties
Buitenverlichting

X

Tuin - Bebouwing
Tuinhuis/buitenberging

X

Tuin - Overig
Overige tuin, te weten
- vlaggenmast(houder)

X
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Foto's

Badkamer

Ligbad

Wastafelmeubel
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Plattegronden
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Plattegronden
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Foto's

Slaapkamer 4

Slaapkamer 5

Voorzolder
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Kaarten
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Kadastrale kaart

16

Foto's

Achterzijde

Achtertuin

Achtertuin
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Kenmerken & bijzonderheden

Bezichtiging

Vanzelfsprekend is het mogelijk dit aanbod ook van binnen te
bekijken. Een bezichtiging is vrijblijvend en verplicht u tot
niets. Bij de bezichtiging is een makelaar van ons kantoor
aanwezig. In overleg met u en de verkoper kan een afspraak
worden ingepland, dit kan overdag, in het weekend
(uitgezonderd zondag) en zelfs 's avonds. De makelaar
ontmoet u op het overeengekomen tijdstip bij de woning en
hij zal u alle ruimte en tijd geven om de woning uitgebreid te
bekijken.

Ná de bezichtiging

Wij begrijpen dat u na de bezichtiging een en ander graag wilt
laten bezinken en gunnen u dan ook de tijd om over dit
aanbod na te denken. Als uw interesse blijft, kunnen er in
overleg vervolgstappen genomen worden. Een tweede
bezichtiging is hiervan een van de mogelijkheden. Als u geen
interesse meer heeft dan is dit natuurlijk geen probleem.
Graag vernemen wij dit dan van u. Per slot van rekening is
het ook voor de verkoper een spannende aangelegenheid.

Waardebepaling

Indien u de overstap van uw huidige koopwoning naar een
toekomstige woning gaat maken, verzorgen wij voor u gratis
een waardebepaling van uw huidige woning. Maak even een
afspraak; u weet dan snel de verkoopwaarde van uw huis.

Bankgarantie

Uiterlijk 6 weken na het sluiten van een koopovereenkomst
dient de koper een bankgarantie c.q. waarborgsom bij de
notaris af te geven c.q. te storten van een bedrag van 10%
van de koopsom.

Hypotheek

Uiteraard kunt u altijd informeren naar een vrijblijvend en
kosteloos hypotheekadvies. Wij werken samen met
gerenommeerde banken, zelfstandige hypotheekadviseurs
en tussenpersonen.

Brochure

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten
worden ontleend. Voor onduidelijkheden of zaken die niet zijn
vermeld in deze brochure kunt u uiteraard altijd contact
opnemen met Alblasserwaard Makelaars & Taxateurs:
0184-670733
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Bouwkundig overzicht
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Alblasserwaard Makelaars en Taxateurs®:
Alblasserwaard Makelaars & Taxateurs® is een gerenommeerd en deskundig makelaarskantoor met de
beschikking over een schat aan praktische ervaring gecombineerd met theoretische kennis. Gekozen is voor een
persoonlijke aanpak zodat u altijd contact heeft met dezelfde makelaar die volledig van uw persoonlijke situatie en
wensen op de hoogte is. Naast de particuliere woningmarkt zijn wij ook actief op het gebied van bedrijfsobjecten.
Onze manier van werken staat voor het weglaten van franje en een maximum aan aandacht, inzet en flexibiliteit. U weet vooraf waar
u aan toe bent, wat uw persoonlijke makelaar/taxateur voor u gaat doen en wanneer u een bepaalde actie of reactie mag
verwachten. Een professionele, maar toch persoonlijke en ongedwongen manier van zaken doen is ons motto. Wij zijn maximaal
bereikbaar en beschikbaar. Dit geldt dus ook buiten kantooruren en in het weekeinde!
Wat kunnen wij voor u betekenen?
Wij begeleiden u in alle facetten die betrekking hebben op onroerende zaken zoals:

Woningen

Bedrijven

• Aankoop/verkoop woningen

• Aankoop/verkoop bedrijfsonroerende zaak

• Aankoop/verkoop recreatiewoningen

• Aankoop/verkoop nieuwbouw

• Aankoop/verkoop nieuwbouw(projecten)

• Taxaties bedrijfsobjecten

• Verkoopstyling/interieuradvies

• WOZ taxaties

• Professionele fotografie

• Verhuur bedrijfsobjecten

• (NWWI)Taxaties woningen
• WOZ taxaties
• Verhuur woningen

Hardinxveld-Giessendam

Sliedrecht

Peulenstraat 137

Thorbeckelaan 1

Contact
0184 – 670 733

3371 AL Hardinxveld-Giessendam

3362 BL Sliedrecht

info@alblasserwaard.nl

