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Kenmerken van de woning

Type 3-kamerappartement in het project Doetse Hoeve

Woonoppervlakte 108 m²

Inhoud 423 m³

Bouwjaar 2013

Tuin Schitterend gelegen met tuin bij het appartement en aan De Giessen

Parkeren Eigen parkeerplaats op binnenterrein

Verwarming CV-combiketel Intergas HR 2013, vloerverwarming gehele appartement

Isolatie Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, volledig geisoleerd



Schitterend gelegen in het nieuwbouwproject de 'Doetse Hoeve' 
(2013), ruim 3-kamerappartement van 108 m² met ruime woonkamer 
en open keuken, keurige moderne badkamer, wasruimte, toilet, 
inpandige berging, eigen parkeerplaats op het binnenterrein, tuin 
direct bij het appartement én een heerlijke tuin aan de overzijde van 
de Doetseweg direct aan het riviertje De Giessen




Dit appartement met een heerlijke tuin aan het riviertje De Giessen is werkelijk een unieke kans. 
Appartementen zijn überhaupt al schaars in Giessenburg en dit appartement heeft de beschikking over 
een heerlijke tuin direct aan het riviertje De Giessen. 




Wonen aan het water is iedere dag genieten: varen, schaatsen, zwemmen, bootjes kijken en genieten 
van de levendigheid aan het water. De tuin aan het riviertje De Giessen is totaal 103 m² (2 percelen: 
72 m² + 31 m²).




Je hebt hier alle vrijheid en toch zit je in de directe nabijheid van het centrum van Giessenburg met 
alle voorzieningen binnen handbereik.




Het appartement maakt deel uit van het nieuwbouwproject de Doetse Hoeve wat in 2013 is gebouwd 
door aannemer J. van Daalen. De totale ontwikkeling betreft 11 woningen: 4 eengezinswoningen, 3 
appartementen, 2 seniorenwoningen en 2 starterswoningen. Het is gelegen op een prachtige locatie 
aan een historische straat in de karakteristieke lintbebouwing van de Doetseweg met vrij uitzicht. Het 
appartement is onder architectuur gebouwd, voorzien van rieten kap en heeft een stijlvolle gevel met 
fraaie entree.




De indeling is gericht op senioren en voldoet aan alle gemakken die daarvoor nodig zijn. Het 
appartement is geheel gelijkvloers. De woon-, slaap- en badkamer zijn gekoppeld en hierdoor kunt u 
vanuit verschillende ruimten eenvoudig een andere ruimte bereiken. Tevens zijn er geen dorpels in 
het appartement (behoudens in de badkamer, toilet en bergingen). Het appartement bevindt zich op 
de begane grond en is gesitueerd aan de voorzijde van de Doetse Hoeve en heeft daarmee een zeer 
markante positie. 




Het is in zijn geheel voorzien van comfortabele vloerverwarming. Het appartement beschikt over een 
eigen toegewezen parkeerplaats op het binnenterrein. De maandelijkse servicekosten bedragen € 
120,62 (appartement en parkeerplaats).






 BEGANE GROND




Entree / hal – circa 4 m² / afmeting 1,67 x 2,11 m

-Hal aan de voorzijde

-Meterkast

-Garderobe




Woonkamer – circa 48 m² / afmeting 11,92 x 4,29 m

-Heerlijke leefruimte met plaats voor ruime zithoek en eetkamertafel

-Woonkamer en keuken in open verbinding

-Veel lichtinval door grote raampartijen

-Zicht op de Doetse weg en De Giessen 

-Levendige locatie waar altijd iets te zien is

-Openslaande tuindeuren 















BEGANE GROND




Keuken – circa 7 m² / afmeting 2,22 x 3,01 m

-Complete, luxe hoekkeuken met diverse apparatuur, 2013

-Vaatwasser

-Oven

-Koelkast

-Keramische kookplaat

-Hardstenen aanrechtblad

-Afzuiging keuken rechtstreeks naar buiten 




Slaapkamer I – circa 14 m² / afmeting 3,80 x 3,80 m 

Slaapkamer II – circa 8 m² / afmeting 2,41 x 3,51 m




Badkamer – circa 5 m²  / afmeting 1,92 x 2,6 m

-Moderne grijze vloertegel en witte wandtegel (betegeld tot aan het plafond) 

-Inloopdouche

-Thermostaatkraan 

-Wastafel

-Spiegelkast

-Wandcloset (hangend toilet)

-Comfortabele vloerverwarming (ligt in het gehele appartement)

-Extra radiator als bijverwarming 

-Mechanische ventilatie




Toilet 

-Modern toilet 

-Wandcloset (hangend wandcloset) 

-Fonteintje 

-In dezelfde stijl uitgevoerd als de badkamer 




Wasruimte – circa 6 m² / afmeting 2,51 x 2,69 m

-Aansluiting wasmachine en (condens)droger 

-De vloer is betegeld 

-Opstelling Intergas HR CV-combiketel en mechanische ventilatie

-Plaats voor bijvoorbeeld een extra koelkast en / of vriezer etc.




Inpandige berging – circa 5 m² / afmeting 2,40 x 2,26 m

-De vloer is betegeld 

-Berging voor fietsen, tuinspullen etc. 

-Voorzien van buitenkraan met afvoer 

-Deur naar zij-tuin / inpandige deur naar het appartement 






 Tuin 

-De tuin bij het appartement is keurig aangelegd en voorzien van Noors grind, leilindes en een 
beukenhaag 

-Plekje / bankje aan de zijkant aan de westzijde om beschut uit het zicht te kunnen zitten 

-Levendige plek waar altijd iets te zien is

-Het appartement beschikt over een eigen parkeerplaats op het binnenterrein

-Alle vrijheid en toch zit je in de directe nabijheid van het centrum van Giessenburg met alle 
voorzieningen binnen handbereik

-Gelegen op een prachtige locatie aan een historische straat in de karakteristieke lintbebouwing van 
de Doetseweg 









Tuin aan het riviertje De Giessen

-Wonen aan het water is iedere dag genieten: varen, schaatsen, zwemmen, bootjes kijken en 
genieten van de levendigheid aan het water. 

-De tuin aan het riviertje De Giessen is totaal 103 m², 2 percelen: 72 m² + 31 m², kadaster G 3166 
en 3169

-Hardhouten beschoeiing, 2013 / 2014

-Afmeting circa 14,60 x 7,00 m (let op, circa maten, gemeten vanaf de kadastrale kaart)

















"Ruime woonkamer van 
maar liefst 48 m2 met 
levendig uizicht en veel 
lichtinval door grote 
raampartijen"





"Complete luxe keuken 
met inbouwapparatuur




2 ruime slaapkamers"





"Moderne badkamer met 
inloopdoche, wastafel en 
toilet




Praktische wasruimte"





"Inpandige berging voor 
fietsen en tuinspullen etc




Een werkelijk 
schitterende locatie"











"Tuin bij het appartement 
en tuin direct aan het 
riviertje De Giessen van 
103 m2"







"Het nieuwbouwproject 
De Doetse Hoeve is in 
2013 gebouwd door 
aannemer J. van Daalen"





"Op het binnenterrein 
heb je de beschikking 
over een eigen 
parkeerplaats"





Kadaster



Plattegrond
Plattegrond met afmetingen



Plattegrond
Sfeerplattegrond



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

Dorpsstraat 28

3381 AG Giessenburg

Beoordeling

9,3

Interesse in 

deze woning?

Neem contact op!

t:

e:

0184-654010

info@overduinmakelaardij.nl

Lokale marktkennis:	

Deskundigheid:	

Service & begeleiding:	

Prijs & kwaliteit:	

9,2

9,3

9,5

9,3

Onze opdrachtgevers beoordelen ons gemiddeld

met maar liefst een 9,3! 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


