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Kenmerken van de woning

Type Hoekwoning met aangebouwde stenen garage

Woonoppervlakte 82 m² (exclusief zolder en garage)

Perceeloppervlakte 263 m²

Inhoud 415 m³

Bouwjaar 1970

Tuin Riante zonnige tuin met parkeren op eigen terrein

Garage Aangebouwd steen van 18 m2

Verwarming Moederhaard in de woonkamer, warm water via keuken geiser (huur)

Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas

Energielabel F



>>> Gelegen op een ruime kavel van maar liefst 263 m² in een 
kindvriendelijke buurt met speelpleintje aan de achterzijde, 
hoekwoning met aangebouwde garage, een volledig te renoveren 
woning met veel mogelijkheden <<<




Zoek je een woning met potentie om een mooi, ruim en licht paleisje te worden met een heerlijke 
tuin? Dan ben je bij de Van Brederodestraat 32 aan het juiste adres. Het voordeel van een opknapper 
is dat je direct alles in je eigen stijl uit kunt voeren, op deze manier wordt het echt jouw huis. Als je 
erdoorheen kunt kijken, is dit namelijk echt een aanbod met vele plussen.




Wat dacht je van een kavel van maar liefst 263 m², de aangebouwde stenen garage en de 
kindvriendelijke buurt met speelpleintje aan de achterzijde. De grote achter- en zij-tuin en oprit met 
parkeergelegenheid op eigen terrein is werkelijk ideaal en biedt alle mogelijkheden. Ook in de zij-tuin 
zit je vrij door de brede groenstrook van de Van Brederodestraat.




De woning zelf is traditioneel gebouwd en ingedeeld omstreeks 1970. Doorzon woonkamer, dichte 
keuken met mogelijkheid om een open keuken te maken, op de 1e verdieping 3 slaapkamers, 
badkamer en vaste kast op de overloop. Vanaf de overloop is er een vlizotrap naar de 
zolderverdieping. Hier heb je de mogelijkheid om een vaste trap naar zolder te maken. De nokhoogte 
op zolder is maar liefst 2,42 m en dit kan omgebouwd worden tot volwaardige slaapverdieping.




Deze woning dient volledig gerenoveerd en gemoderniseerd te worden, zoals de algemene 
afwerkingen van vloeren, wanden en plafonds, keuken, sanitair, kozijnen, verwarming, voorziening 
voor warm water, meterkast en elektrische installatie. De woning heeft op dit moment een 
energielabel F. De bouwaard en casco van de woning is echter een goede basis om vanuit te gaan 
verbouwen.




Wij zien hier wel mogelijkheden in en wij denken jullie ook. Zet de kosten eens op een rij die je denkt 
te maken, zie het als een investering en neem dan contact met ons op voor een persoonlijke 
bezichtiging.






 BEGANE GROND




Entree / hal

-Hal

-Meterkast

-Trapopgang

-Trapkast

-Toilet




Woonkamer – circa 25 m²

-Doorzon woonkamer

-Gipsplaten plafond

-Moederhaard




Keuken – circa 6 m²

-Dichte keuken

-Eenvoudig keukenblok

-Spoelbak

-Keukengeiser (huur van Eneco)

-Deur naar tuin













1E VERDIEPING




Slaapkamer I – circa 11 m²

-Vaste kasten




Slaapkamer II – circa 11 m²

-Vaste kasten




Slaapkamer III – circa 5 m²




Badkamer – circa 3 m²

-Eenvoudige badkamer

-Douche

-Wastafel

-Opstelplaats wasmachine

-Raam voor ventilatie






 ZOLDER




Zolder – circa 18 m²

-Vlizotrap naar zolder, mogelijkheid om vaste trap naar zolder te maken met dakkapel en in te delen 
met voorzolder en 4e slaapkamer 

-Nokhoogte 2,42 m

-Dakraam achterzijde






 TUIN




-Kavel van 263 m² / kadaster G 920

-Heerlijk ruime tuin met veel zon en vrijheid

-Parkeren op eigen terrein

-Zij-tuin op het zuiden

-Achtertuin op het westen

-Kindvriendelijke ligging met pleintje aan de achterzijde 






 GARAGE 




-Garage van circa 2,84 x 6,02 m = 18 m²

-Garage half/enkelsteens 

-Plat dak met bitumen

-Asbest plafond platen

-Loopdeur achterzijde / garagedeur voorzijde

































BOUWAARD




-Bouwjaar 1970

-Traditioneel gebouwd

-Vloeren: begane grond vloer: beton. Verdiepingsvloeren: houten balklagen

-Gevels: gemetselde spouwmuurconstructie. Garage half/enkelsteens

-Kozijnen: houten kozijnen met grotendeels enkel glas / woonkamer deels dubbel glas

-Dak: houten kapconstructie met pannen gedekt, garage plat dak met bitumineuze dakbedekking

-Warm water en verwarming: keukengeiser (huur van Eneco), moederhaard woonkamer en radiatoren 
in de slaapkamers

-Meterkast: circa 3 groepen (stoppen)

-Isolatie: deels dubbel glas

-Energielabel F

-Woning verkeert in een matige tot slechte staat van onderhoud

-Bouwaard en casco van de woning is echter een goede basis om vanuit te gaan verbouwen

-In de koopovereenkomst zullen de volgende clausules worden opgenomen: ouderdomsclausule, 
asbestclausule en 'niet zelf bewoningsclausule'

















"Lichte doorzon 
woonkamer met 
moederhaard en aparte 
keuken"



"De woning dient volledig 
gerenoveerd en 
gemoderniseerd te 
worden"



"Zolder met vlizotrap en 
mogelijkheid om vaste 
trap naar zolder te maken 
met dakkapel"



"De heerlijk ruime en 
zonnige tuin van maar 
liefst 263 m2 biedt veel 
vrijheid"



"De woning is aan de 
achterzijde 
kindvriendelijk  gelegen 
aan een pleintje  "



Kadaster



Plattegrond
Begane grond



Plattegrond
1e Verdieping



Plattegrond
Zolder



Ervaren en ondernemende 
makelaars 

Belangrijk bij het verkopen 

van een woning is dat u kiest 

voor ervaren, ondernemende 
makelaars. Wij zijn een team met 
veel ervaring in het vak. 

Jantine Bruinenberg-Muilwijk (1981) is werkzaam in de

makelaardij sinds 2000 en Daniël Overduin (1980) sinds

2004. Wij hebben ieder al meer dan honderden woningen

verkocht in uw regio! 

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. Deze waarde

kunt u vervolgens gebruiken voor bijvoorbeeld de

berekening van uw hypotheek.

Waardebepaling

www.overduinmakelaardij.nl

Peulenstraat 247 

3371 AM Hardinxveld-Giessendam

Dorpsstraat 28

3381 AG Giessenburg

Benedendamsestraat 5

4233 EN Ameide 

Beoordeling

9,1

Interesse in 

deze woning?

Neem contact op!

t:

e:

0184-654010

info@overduinmakelaardij.nl

Lokale marktkennis:	

Deskundigheid:	

Service & begeleiding:	

Prijs & kwaliteit:	

9,1

9,2

9,3

8,9

Onze opdrachtgevers beoordelen ons gemiddeld

met maar liefst een 9,1! Een cijfer waar we méér 


dan trots op kunnen zijn. 

Makelaarsbeoordelingen 

“�Een sterk en doortastend team! Ze weten waar ze

mee bezig zijn, zien de markt en weten daar juist op te

reageren. Bedankt Daniel en Jantine, het was fijn om

met jullie ons huis te verkopen.”








“�We zijn vriendelijk en persoonlijk goed geholpen het

contact was duidelijk en alles goed geregeld, er werd

adequaat en direct gereageerd op biedingen/

onderhandelingen. Goede inschatting van de

marktwaarde.”

Kijkt u op onze website voor de volledige 
beoordelingen van al onze opdrachtgevers!



Dorpsstraat 28  


Giessenburg

T: 	0184-654010



E: 	info@overduinmakelaardij.nl



I: 	  www.overduinmakelaardij.nl


