
Schapedrift 37


3371 HE Hardinxveld-Giessendam

Vraagprijs € 550.000,- k.k.

Perceeloppervlakte


Wooninhoud


Woonoppervlakte


Woningtype

382 m²


565 m³


155 m²


vrijstaande woning

Slaapkamers


Bouwjaar


Energielabel


Tuinligging

3


1989


B


zuid



Algemene omschrijving

In alle opzichten een comfortabel en passend huis. Deze vrijstaande woning ligt op steenworp afstand van 

centrumvoorzieningen en OV, beschikt over een slaap-werkkamer en badkamer op de begane grond, een riante woonkamer 

met allesbrander, een garage en parkeergelegenheid op eigen terrein. Dit huis is gebouwd in 1989, beschikt over 155 m2 

woonoppervlakte en is gesitueerd op een perceel van 382 m2.





Begane grond: hal/entree met meterkast en toilet en toegang tot een slaapkamer, de verdieping, de bijkeuken en de 

woonkamer. De ruime (uitgebouwde) woonkamer heeft een naturelkleurige plavuizenvloer met vloerverwarming en grenst 

aan de open keuken. Deze is v.v. een eigentijdse taupekleurige hoekopstelling met diverse inbouwapparatuur. Vanuit de 

slaapkamer is de badkamer met ligbad,  2e toilet en wastafel. De bijkeuken met witgoed- en cv-opstelling (2019) geeft 

toegang tot de aangrenzende garage ( 3.00 x 6.90 meter).


1e Verdieping: de ruime overloop/vide geeft toegang tot 2 riante slaapkamers (gemakkelijk op te splitsen) en de badkamer 

met douche, 3e toilet en wastafel. 





Rondom zijn (hard)houten kozijnen met dubbele beglazing toegepast en het verfwerk van de woning is recent uitgevoerd en 

verkeert in goede conditie. Voor- en naast de garage is ruimte voor parkeren. De tuin is grotendeels gesitueerd naast de 

woning (zuid).
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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 vloertegels behang spuitwerk toegang tot

- meterkast

- toilet      

- woonkamer

- slaapkamer

- bijkeuken

voorzien van vaste kasten

toilet vloertegels wandtegels gipsplaten voorzien van:

- duoblok toilet

- fonteintje

woonkamer vloertegels + 
vloerverwarming

behang spuitwerk toegang tot open keuken

voorzien van:

- schouw

- allesbrander

- ramen rondom

keuken vloertegels + 
vloerverwarming

behang spuitwerk keuken in hoekopstelling 
voorzien van:

- koelkast

- (combi) magnetron

- vaatwasmachine

- afzuigkap

- gaskookplaat

- composiet aanrechtblad

toegang tot tuin

bijkeuken vloertegels wandtegels spuitwerk voorzien van:

- witgoedopstelling

- CV-opstelling

- uitstortgootsteen

toegang tot garage

badkamer kunststof 
laminaat

wandtegels spuitwerk voorzien van:

- ligbad

- duoblok toilet

- wastafel

slaapkamer 1 laminaat behang spuitwerk voorzien van  raam in voorgevel

toegang tot badkamer



Foto's

Keuken

Hal/entree Keuken Hal
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Afwerkstaat
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Ruimte Vloer Wanden Plafond Kenmerken

1e VERDIEPING

overloop tapijt behang spuitwerk toegang tot:

- badkamer

- 2 slaapkamers

voorzien van vide

slaapkamer 2 tapijt behang gipsplaten gelegen aan de noordzijde

voorzien van:

- dubbel raam in de zijgevel 

- knieschotbergingen

slaapkamer 3 laminaat behang gipsplaten gelegen aan de zuidzijde

voorzien van:

- dubbel raam in de zijgevel

- walk-in-closet

badkamer vloertegels wandtegels gipsplaten voorzien van:

- douchecabine

- duoblok toilet

- wastafel

- Velux venster

 BUITEN

tuin gesitueerd op het zuiden

voorzien van:

- terras

- grindpartijen

- boompjes

garage vloertegels metselwerk gipsplaten voorzien van:

- kanteldeur

- loopdeur

toegang tot tuin



Foto's

Slaapkamer 1 (BG) Slaapkamer 1 (BG)

Slaapkamer 2 Slaapkamer 2

Slaapkamer 3 Inloopkast slaapkamer 3
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Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - inloop kast slaapkamer boven X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X
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Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

vaste beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X
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Plattegronden
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Foto's

Badkamer begane grond

Toilet BG Badkamer 1e verdieping Badkamer 1e verdieping
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Plattegronden
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Foto's

Zijtuin Loungehoek

Zijtuin Zijtuin

Zijtuin Zijtuin
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Kadastrale kaart
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Foto's

Vooraanzicht Voortuin

Straatbeeld Bijkeuken

Garage Loopdeur naar garage
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Kaarten
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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





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



• 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


