
Parabool 200

Sliedrecht

Vraagprijs: € 485.000,- k.k.

WOONOPPERVLAKTE: 116 m² PERCEELOPPERVLAKTE: 543 m² ENERGIELABEL:  B
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Kenmerken

Woonoppervlakte


116 m²

Inhoud


475 m³

Bouwjaar


1989

Aantal slaapkamers


3

Perceeloppervlakte 543 m²

Aantal kamers 5

Aantal badkamers en toiletten 1 badkamer& 2 toiletten

Isolatie dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie,dubbel glas

Verwarming c.v.-ketel

Warm water c.v.-ketel

Energielabel B

Garage / berging, externe bergruimte ja, aangebouwde stenen garage

Parkeren op eigen terrein

Tuin ca 443 m²

Tuin achterom ja



Algemene omschrijving

HUIS ZOEKT ONDERNEMER. Een vrijstaande BEDRIJFSWONING met garage op een perceel van 543 m2. Dit object is gesitueerd aan 

de rand van het goed bereikbare industrieterrein Noordoost Kwadrant in Sliedrecht op een plekje dat veel vrijer en rustiger is dat je 

zult verwachten. De woning mag niet slechts door een privépersoon bewoond worden maar er dient sprake te zijn van wonen in 

combinatie met een actieve onderneming* op de locatie. Op het perceel is een bedrijfs-/kantoorruimte van maximaal 100 m2 te 

realiseren. De bestemming is bedrijf/kantoor/bedrijfswoning.





Begane grond: hal/entree met meterkast, toilet en trapopgang, L-vormige woonkamer met vloertegels v.v. vloerverwarming en 

bijkeuken/werkkamer met toegang tot de garage. De open keuken bevindt zich aan de voorzijde van de woning en is v.v. een 

moderne duo-opstelling met kookeiland en diverse inbouwapparatuur.


1e Verdieping: overloop met cv-kast en toegang tot 3 slaapkamers (voormalig 4) en de badkamer. De badkamer is v.v. een whirlpool 

met douchegelegenheid, wastafelmeubel en witgoedaansluitingen.


2e Verdieping: een ruime bergzolder die per vlizotrap vanaf de overloop bereikbaar is.





De garage, met riante afmetingen (ca. 3,40 x 8,50 meter), grenst aan de woning en geeft eveneens toegang tot de tuin.


De tuin bevind zich zowel voor-, naast als achter de woning, is deels bestraat en daarnaast aangelegd met siergrassen, hagen en 

grindpartijen.





*verkoop is onder voorbehoud goedkeuring gemeente Sliedrecht.
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Woonkamer

4



Afwerkstaat
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Ruimte Vloer Wanden Plafond Kenmerken

BEGANE GROND

hal / entree vloertegels+

vloerverwarming

spuitwerk gipsplaten toegang tot:

- meterkast

- trapopgang

- toilet

toilet vloertegels wandtegels gipsplaten voorzien van zwevend closet

woonkamer vloertegels+

vloerverwarming

spuitwerk balken+

gipsplaten

L-vormige woonkamer

voorzien van venster in de voor- zij- en 
achtergevel

toegang tot bijkeuken

keuken laminaat+

vloerverwarming

stucwerk+

spuitwerk

balken+ 

gipsplaten

open keuken in duo-opstelling gelegen 
aan de voorzijde van de woning 

voorzien van:

- kookeiland

- koelkast

- combimagnetron

- vaatwasmachine

- afzuigkap

- 5-pits gaskookplaat

werkkamer / 
bijkeuken

vloertegels behang gipsplaten toegang tot garage

1e VERDIEPING

overloop laminaat behang gipsplaten toegang tot:

- 3 slaapkamers

- badkamer

voorzien van: 

- vaste kast met c.v. ketel

- vlizotrap

slaapkamer 1 laminaat behang+

gipsplaten

gipsplaten gelegen aan de voorzijde

voorzien van  raampartij(2x)

slaapkamer 2 laminaat behang+

gipsplaten

gipsplaten gelegen aan de achterzijde

voorzien van raampartij in de achtergevel

slaapkamer 3 laminaat behang+

gipsplaten

gipsplaten gelegen aan de achterzijde

voorzien van:

- raampartij in de achtergevel

- diepe vaste kast

badkamer vloertegels wandtegels kunststof delen voorzien van:

- ligbad( whirlpool)

- douchemogelijkheid

- wastafelmeubel

- witgoed/droger aansluiting

- dakkapel in de zijgevel



Afwerkstaat
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Ruimte Vloer Wanden Plafond Kenmerken

[BUITEN]

tuin gesitueerd op het zuid-oosten

voorzien van:

- straatwerk

- hagen

- grindpartij

- oprit

garage aangebouwde stenen garage voorzien 
van elektra-, wateraansluiting

loopdeur voorzijde en loopdeur zijgevel
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Keuken
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Plattegronden
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Plattegronden
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Kadastrale kaart
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Slaapkamer 1

Slaapakmer 2 Slaapkamer 3
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Bouwkundig overzicht
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Hoe nu verder?
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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.





Na de bezichtiging  heeft u de tijd om een en ander te laten bezinken. Heeft u interesse? Dan volgt stap 2! 


Heeft u geen interesse? Dan is dat natuurlijk geen probleem. Dan vernemen wij dit graag van u. Het is per slot van rekening ook 

voor de verkoper een spannende aangelegenheid. 






Verder zoeken naar een andere woning? Volg ons op social media en schrijf u in via onze website! Wij houden u op de 

hoogte van toekomstig aanbod.

2. U doet een bod op de woning


Tijdens de bezichtiging heeft de makelaar uitgelegd welke 

verkoopmethode er van toepassing is voor de betreffende 

woning. Denk bij het onderhandelen/ doen van een bod 

niet alleen aan de prijs, maar ook aan de datum van 

overdracht en ontbindende voorwaarden: 





- Voorbehoud voor het verkrijgen van een financiering


   (eventueel met NHG (Nationale Hypotheek Garantie))


- Voorbehoud van een bouwtechnische keuring.


- Overige voorbehouden: bijvoorbeeld de verkoop van uw


  huidige woning of het verkrijgen van de goedkeuring van


  uw (ver)bouwplan. 





In de lijst van zaken staat aangegeven welke spullen de 

verkopende partij achterlaat, meeneemt of ter overname 

aanbiedt. Wilt u een aantal zaken overnemen? Meldt dit 

dan ook bij de onderhandeling/ het doen van een bod. 






3. Koopovereenkomst



Nadat er een mondelinge overeenstemming is bereikt 

worden alle afspraken zorgvuldig vastgelegd in de 

koopovereenkomst. Hiervoor hebben wij uw persoonlijke 

gegevens nodig. 


Wij werken hiervoor met een online platform: Move. U 

krijgt van ons een link om hierop in te loggen en uw 

gegevens in te vullen. Hierbij moet u ook de keuze maken 

bij welke notaris u de overdracht wilt laten plaatsvinden.




Koper en verkoper ontvangen een concept van de 

overeenkomst waarna een (gezamenlijke) afspraak tot 

ondertekening volgt op één van onze kantoren. U 

plaatst uw handtekening nadat de makelaar aan u de 

inhoud van de koopovereenkomst heeft toegelicht. 





Wij sturen de ondertekende overeenkomst op naar de 

betreffende notaris. 






4. Financiering


Afhankelijk van de afspraken in de koopovereenkomst 

heeft u een periode de tijd om de financiële zaken voor 

de aankoop van de woning te regelen. Laat u het ons 

weten als dit gelukt is? 





Nadat uw financiering is geregeld dient u op tijd zorg te 

dragen voor de waarborgsom of bankgarantie. Deze 

bedraagt 10% van de koopsom van de woning. 






5. Inspectie en sleuteloverdracht


Voor de sleuteloverdracht plaatsvindt zullen we samen 

met u en de verkoper naar de woning gaan om de 

eindinspectie uit te voeren en de meterstanden op te 

nemen. Bij akkoord gaan we naar de notaris voor het 

officiële moment, kan de eigendoms-overdracht 

plaatsvinden en ontvangt u de sleutels van uw nieuwe 

thuis.

1.Bezichtiging



Hardinxveld-Giessendam


Peulenstraat 137


3371 AL Hardinxveld-Giessendam

Sliedrecht


Thorbeckelaan 1


3362 BL Sliedrecht

Contact

0184 – 670 733


info@alblasserwaard.nl

Volg ons op

social media!

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


