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ZOOMWIJCKLAAN 19
OUD-BEIJERLAND

VRAAGPRIJS € 564.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
201 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
333 m²

INHOUD
620 m³

BOUWJAAR
1980

ENERGIELABEL
C



OMSCHRIJVING

In de groene woonwijk "Zoomwijck” is deze zeer betegeling, een zwevend toilet, een wastafelmeubel en 
verrassende en riante half vrijstaande woning met een whirlpool ligbad met douchegelegenheid.

garage, een zeer royale living en een heerlijke tuin 

gelegen. De woning ligt op een groot perceel van 
2e verdieping 

333 m2 eigen grond aan één van de mooiste lanen De royale zolderverdieping heeft zeer grote voorzolder 
in Oud-Beijerland. 
 met bergruimte achter de knieschotten. 



 


Indeling 
 De 4e slaapkamer is verrassend ruim van opzet. Dit komt 

 mede door het brede dakkapel. 


Begane grond 
 


Middels de entree aan de zijkant van deze ruime 
Tuin 

woning bereikt men een ruime hal voorzien van een De tuin is afgeschermd en ligt grotendeels rondom de 
meterkast, een toiletruimte met mooi hangcloset en woning. De tuin is ingericht met beplanting, 
fonteintje en de trapopgang naar de 1e verdieping.
 sierbestrating, pergola's en een overkapt terras. Het 


 perceel is de gehele dag op de zon gelegen en biedt 
De grote woonkamer van ca. 52 m2 is verrassend en volop mogelijkheden. De ligging van de tuin is op 
biedt een speelse indeling dankzij een verdiept oosten, zuiden en westen.  

gedeelte in de leefruimte. De living kenmerkt zich 

door haar vele lichtinval mede door de raampartijen Er is parkeergelegenheid aan de zijkant van de woning. 

aan meerdere zijden van de riante kamer.
 



 
Afmetingen (ca.) 

Aan de achterzijde van de half vrijstaande woning en Voor de afmetingen van de woning verwijzen wij u graag 
deels aangrenzend aan de woonkamer is de half naar de plattegronden.

open keuken en de ruime bijkeuken gesitueerd. De 

bijkeuken geeft tevens toegang tot de garage. 
 
Bijzonderheden 



 Bouwjaar: 1980. Perceelgrootte:  333 m2. Bruto inhoud: 
De moderne keuken van het merk Siematic is 620 m3. Woonoppervlakte: 201 m2. Garage: 17 m2. 
uitgevoerd in een mooie tijdloze witte en greep loze Dakterras: 33 m2. De woning is voorzien van hardhouten 
hoekopstelling met warme houtkleurige achterwand, kozijnen, dubbele beglazing, gevel- en dakisolatie. De 
stenen aanrechtblad en meerdere grote CV-combiketel Nefit december 2019. 

bovenkasten. 
 



 Deze keurige en uitstekend verzorgde eengezinswoning 
De apparatuur bestaat uit een inductiekookplaat, is gelegen in een kindvriendelijke en groene woonwijk en 
RVS afzuigschouw, een vaatwasser, een bevindt zich op korte afstand van diverse voorzieningen 
combimagnetron en een koelkast. 
 zoals een supermarkt, scholen en openbaar vervoer.



 


1e verdieping 
 
Kadastrale gegevens 


De ruime overloop biedt toegang tot 3 zeer ruime Gemeente Oud-Beijerland, sectie H, nummer 1, groot 3 
slaapkamers van resp. 11, 14 en 21 m2! De 2 aren en 33 centiaren. 

grootste slaapkamers zijn voorzien van een Volle eigendom. 

ingebouwde schuifkastenwand. Vanuit de  

ouderslaapkamer is een riant dakterras te bereiken 
Oplevering 

van ca. 33 m2. De ligging van het terras is ideaal op In overleg. 

het zuiden.
 



 

De riante badkamer is voorzien van volledige 




Wij behartigen de belangen van de verkopende 
partij. Neem uw eigen NVM-aankoopmakelaar mee! 




Deze informatie is door ons met de nodige 
zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt 
echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor 
enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan 
wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en 
oppervlakten zijn indicatief.























































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART




Oud-Beijerland


Oud-Beijerland heeft een centrumfunctie in de 
Hoeksche Waard op het gebied van wonen, 
winkelen, werk en onderwijs. Het karakteristieke 
centrum telt circa 130 detailhandelszaken en 30 
horecazaken. Oud-Beijerland ligt aan de 
provinciale weg N217, die het dorp in het oosten 
verbindt met de A29 bij de Heinenoordtunnel en 
in het westen met het veer van Nieuw-Beijerland 
naar Spijkenisse. De N217 vormt ook een groot 
gedeelte van de rondweg van Oud-Beijerland, 
die een ontsluiting vormt voor de wegen binnen 
het dorp. Oud-Beijerland telt ca. 25.000 
inwoners en is hiermee het grootste dorp uit de 
Hoeksche Waard!



HEEFT U INTERESSE 

IN DEZE WONING?

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

GROOTE WAARD MAKELAARS 
& TAXATEURS B.V.

Vierwiekenplein 32

3262 AN, Oud Beijerland
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