
Schapedrift 65


3371 JJ Hardinxveld-Giessendam

Vraagprijs € 650.000,- k.k.

Perceeloppervlakte


Wooninhoud


Woonoppervlakte


Woningtype

535 m²


575 m³


150 m²


vrijstaande woning

Slaapkamers


Bouwjaar


Energielabel


Tuinligging

3


1991


C


rondom



Algemene omschrijving

Solide gebouwd en goed onderhouden zo kunnen we deze vrijstaande woning  met 150 m² woonoppervlakte uit 1991 aan de 

rand van Westwijk het best typeren. De aangebouwde garage is binnendoor bereikbaar maar er is ook nog een flinke 

vrijstaande garage bijgebouwd. Deze vrijstaande garage met een afm. Van 7.60 x 5.60  is geschikt te maken als 

mantelzorgwoning of kantoor bij huis. Dat de woning van binnen een update kan gebruiken mag de pret niet drukken. Want zo 

is de topkwaliteit van bijvoorbeeld de gevelstenen en dakpannen nog steeds opmerkelijk te noemen en daardoor straalt de 

woning nog altijd klasse uit!


Begane grond: hal/entree met toilet, trapopgang, meterkast en toegang tot de lichte doorzon woonkamer met haardpartij en 

toegang tot de halfopen keuken. De keuken is v.v. een hoekopstelling en toegang tot de bijkeuken. Vanuit de bijkeuken is de 

tuin bereikbaar en de aangebouwde garage ( afm. 3.70 x 5.30).


1e Verdieping: overloop t.b.v. 3  ruime slaapkamers, een vide en de badkamer. De badkamer is een mooie vierkante ruimte 

met een royaal hoekbad met whirlpool, separate douche, toilet, wastafel en toiletmeubel. 


2e Verdieping: openzolderruimte (vlizotrap) met dakkapel aan de achterzijde. 


Dit aanbod ligt op een perceel van maar liefst 535 m ² met een tuin rondom en aan de achterzijde grenst de tuin aan een 

waterloop. Op de oprit kunnen er meerdere auto’s geparkeerd worden. Niet alleen ligt de woning aan de rand van de wijk 

maar ook aan de polderzijde met weids uitzicht. De mogelijkheden in en rondom deze woning zijn legio en een koper kan hier 

zijn eigen wensen en ideeën op los laten. Slaapkamer en badkamer op de begane grond?………Check. Meerdere 

slaapkamers op zolder? Check. Mantelzorgwoning?.…….. Check. 
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Foto's

Woonkamer
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Afwerkstaat
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Ruimte Vloer Wanden Plafond Kenmerken

BEGANE GROND

hal / entree marmerenvloer granol vide + gipsplaten 
+ hekwerk

toegang tot:

- meterkast

- toilet

- trapopgang naar 1e verdieping

- woonkamer

toilet vloertegels wandtegels spuitwerk voorzien van:

- duoblok

- fonteintje

- mechanische ventilatie

woonkamer marmerenvloer granol spuitwerk doorzonwoonkamer voorzien 
van:

- haardpartij

- vensters in voor-/achter en 
zijgevel

toegang tot terras middels 
schuifpui

keuken marmerenvloer plaatmateriaal/

sauswerk

spuitwerk hoekopstelling voorzien van:

- koelkast

- (combi)magnetron/oven

- keramische kookplaat

toegang tot:

- bijkeuken

- garage

voorzien van raampartij met 2 
openslaande vensters in 
achtergevel

bijkeuken vloertegels voorzien van:

- CV-opstelling

- venster

toegang tot tuin middels 
loopdeur + garage

garage beton gipsblokken beton voorzien van:

- venster in oostgevel

- kanteldeur aan voorzijde

1e VERDIEPING

overloop tapijt granol gipsplaten voorzien van vide

toegang tot:

- 3 slaapkamers

- badkamer

- vlizotrap naar zolder

slaapkamer 1 tapijt behang gipsplaten gelegen aan de voorzijde

voorzien van:

- 1x klepvenster

- openslaande vensters in 
westgevel

- vaste kast

- knieschotbergingen



Foto's

Keuken

Toilet Eethoek Entree
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Afwerkstaat
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Ruimte Vloer Wanden Plafond Kenmerken

 vervolg 1e 
VERDIEPING

slaapkamer 2 tapijt behang gipsplaten gelegen aan de achterzijde

voorzien van raampartijen in 
achtergevel

toegang tot inpandig balkon 
middels schuifpui

slaapkamer 3 tapijttegels behang gipsplaten royale kamer gelegen boven de 
garage

voorzien van:

- dakvenster aan achterzijde

- knieschotbergingen

badkamer vloertegels wandtegels gipsplaten voorzien van:

- hoekbad met whirlpool

- inbouwtoilet

- separate douchecabine

- wastafel

- toiletmeubel

- 2x openslaand venster aan 
achterzijde

 OPEN 
ZOLDERRUIMTE

Open 
zolderruimte

tapijttegels gipsblokken balken + 
geïsoleerde 
dakplaten

voorzien van dakkapel

BUITEN

tuin voorzien van:

- achterom

- klinkerpad/oprit

- plantenborders/haagjes

- overkapte entree

- sierstraatwerk aan voorzijde

- diverse beplanting

separate garage



Foto's

Slaapkamer 2

Slaapkamer 2 Balkon (slaapkamer 2)
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Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X
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Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Zonwering buiten X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X
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Foto's

Slaapkamer 1

Slaapkamer 1 Slaapkamer 3 (boven garage)
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Plattegronden
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Plattegronden
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Plattegronden
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Foto's

Badkamer

Badkamer Vide 1e verdieping Wastafel/toiletmeubel
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Kadastrale kaart
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Kenmerken & bijzonderheden
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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



Foto's

Open zolderruimte met dakkapel

Bijkeuken/toegang tot garage Bijkeuken
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Bouwkundig overzicht
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Foto's

Separate garage Binnenzijde aangebouwde garage

Zijgevel met terras Achterzijde

Bovenaanzicht Bovenaanzicht
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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



• Aankoop/verkoop woningen



• Aankoop/verkoop recreatiewoningen



• Aankoop/verkoop nieuwbouw(projecten)



• Verkoopstyling/interieuradvies



• Professionele fotografie



• (NWWI)Taxaties woningen



• WOZ taxaties



• Verhuur woningen

Bedrijven



• Aankoop/verkoop bedrijfsonroerende zaak



• Aankoop/verkoop nieuwbouw



• Taxaties bedrijfsobjecten



• WOZ taxaties



• Verhuur bedrijfsobjecten

Hardinxveld-Giessendam


Peulenstraat 137


3371 AL Hardinxveld-Giessendam

Sliedrecht


Thorbeckelaan 1


3362 BL Sliedrecht

Contact

0184 – 670 733


info@alblasserwaard.nl


