
De Griend 5
4233 GE Ameide

Vraagprijs € 639.000 k.k.

www.overduinmakelaardij.nl0184 65 4010



Kenmerken van de woning

Soort landhuis

Type vrijstaande woning

Kamers 5

Woonoppervlakte 197 m²

Perceeloppervlakte 560 m²

Inhoud 690 m³

Bouwjaar 1976

Tuin tuin rondom

Garage aangebouwd steen

Verwarming c.v.-ketel

Isolatie dakisolatie, muurisolatie, dubbel glas



GOED ONDERHOUDEN VRIJSTAANDE WONING MET ROYALE INHOUD 
GELEGEN NABIJ HET CENTRUM VAN HET DORP




Deze ruime, zeer goed onderhouden vrijstaande woning is gelegen in een mooie straat met alle nodige 
voorzieningen binnen handbereik. De woning beschikt onder andere over een eigen oprit met 
parkeergelegenheid voor meerdere auto's, tuin rondom en ideaal is de aangebouwde garage met 
elektrische deur.




De woning is centraal gesitueerd. Scholen, winkels, sportverenigingen en de uitvalswegen naar de A2 
en de A27 zijn in de directe omgeving gelegen.




Het totale woonoppervlakte van de woning is ca. 197 m2, met een inhoud van ca. 690 m3 en een 
perceeloppervlakte van 560 m2. Het bouwjaar van deze degelijk gebouwde vrijstaande woning is 1976 
en is in de loop de jaren zeer goed onderhouden. 




Indeling:

Begane grond: Vanuit de hal voorzien van het toilet, ruime garderobe, diverse vaste kastruimte en de 
meterkast is er toegang tot de ruime, lichte woonkamer en keuken. De woonkamer is voorzien van 
een mooie laminaatvloer, een (elektrische) openhaard en een deur naar het terras. De grote 
raampartijen en de royale plafond hoogte zorgt voor veel lichtinval en een extra ruimtelijk gevoel. De 
dichte keuken is tijdloos uitgevoerd en voorzien van een crème uiterlijk en een houtlook aanrechtblad. 
Tevens beschikt de keuken over een inductiekookplaat, afzuigkap, combi-magnetron, 
vaatwasmachine, koel- en vrieskast. En in de keuken is er plaats voor een grote eethoek. Naast de 
keuken is de bijkeuken gelegen, deze is voorzien van de witgoedaansluiting. Vanuit de bijkeuken is er 
toegang tot de ruime garage (ca. 26 m2), welke is voorzien van verwarming en elektra. Vanuit de 
keuken, de garage en de deuren in de woonkamer is de tuin toegankelijk. De tuin is rondom de 
woning gelegen, beschikt over een mooi onderheid terras bij de woonkamer en is erg verzorgd 
aangelegd.




Eerste verdieping: royale overloop met toegang tot de drie grote slaapkamers (16.9 m2, 17.6 m2 en 
11.5 m2) en de badkamer. De badkamer is modern ingericht (vernieuwd in 2013) en voorzien van een 
wastafelmeubel, inloop-douche, ligbad en vrijhangend toilet. Voor extra comfort is er vloerverwarming 
aanwezig. De ouderslaapkamer aan de voorzijde beschikt over een grote inloopkast en heeft ook een 
deur naar de badkamer.




Tweede verdieping: riante overloop met opstelling van de cv-ketel en vierde slaapkamer.




Een ideale, perfect onderhouden woning met veel ruimte en privacy gelegen op een uitstekende 
locatie! Wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging van deze keurig onderhouden woning.







































BEGANE GROND




Entree/ hal

- Entree / hal met toegang tot toilet, keuken en woonkamer

- Voorzien van trapopgang naar de verdieping

- Met vaste kastruimte en royale garderobe




Toilet

- Keurig verzorgde ruimte vernieuwd in 2013

- vrijhangend toilet / met fonteintje

- Geheel betegeld




Woonkamer – circa 51 m²

- Ruime woonkamer met deuren naar onderheid terras

- Barbas elektrische kachel in schouw 

- Met laminaatvloer en lichte wandafwerking

- De grote raampartijen zorgen voor heerlijk veel lichtinval




Woonkeuken – circa 11.5 m²

- Woonkeuken met deur naar achtertuin / toegang tot bijkeuken

- Nette in keukeninrichting / crème deurfronten en aanrechtblad met houtlook

- Inductie kookplaat met afzuigkap / koel-/vrieskast / vaatwasmachine / combi-magnetron

- Diverse kastruimte

- Met ruimte voor royale eethoek




Bijkeuken

- Bereikbaar vanuit de woonkeuken / ideale bergruimte

- Met aansluitingen voor was- en droogmachine

- Met toegang tot de garage en deur naar achtertuin




Garage – circa 26 m²

- Ruime garage met keurige afwerking

- De vloer is afgewerkt met betonlak

- Gipsplafond met inbouwspot

- Voorzien van elektrische deur / verwarming en elektra






 1E VERDIEPING




Overloop

- Met toegang tot de slaapkamers en badkamer

- Vaste trap naar 2e verdieping




Slaapkamer 1 – circa 16,9 m²

- Ruime ouderslaapkamer aan de voorzijde van de woning

- Met deur naar de badkamer

- Royale berg/kastruimte onder het schuine gedeelte 




Slaapkamer 2 - circa 17.6 m²

- Ruime slaapkamer gelegen aan de achterzijde van de woning 




Slaapkamer 3 - circa 11.5 m²

- Slaapkamer 3 is ook gelegen aan de achterzijde van de woning

- Is de kleinste slaapkamer, maar nog steeds mooi van afmeting en geeft leuk zicht op de achtertuin











Badkamer – circa 7.3 m²

- Keurig onderhouden badkamer met veel comfort, vernieuwd in 2013

- Geheel betegeld en uitgevoerd in lichte kleurstelling tegelwerk en sanitair

- Voorzien van vloerverwarming

- Wastafelmeubel met mengkraan en spiegelkast/ zwevend toilet / ligbad met mengkraan en

  handdouche

- Inloop douche met regendouche en handdouche met thermostaatkraan






 2E VERDIEPING




Via vaste trap toegang tot de 2e verdieping.




Overloop

- Zeer ruime overloop met opstelling cv-ketel




Slaapkamer 4 – circa 15,1 m²

- Grote open ruimte met raam aan de zijkant van de woning




Op deze etage zijn gemakkelijk meerdere slaapkamers te creëren.






 TUIN




- Perceel van 560 m²

- De achtertuin is aangelegd met deels sierbestrating, diverse beplanting, een leuke moestuin en deels

  gazon

- Het terras grenzend aan de woning is onderheid en biedt de mogelijkheid om  bijvoorbeeld deze te

  betrekken bij de woning

- Aan de voorzijde zijn de grote raampartijen voorzien van een uitvalzonnescherm

- Voortuin is ook onderhoudsvrij aangelegd, met ruim parkeermogelijkheid en 

  geeft toegang tot de garage






 Bijzonderheden





- Ruime VRIJSTAANDE woning aan de rand van het dorp, in nette woonwijk

- Alle nodige voorzieningen binnen handbereik gelegen

- Goed onderhouden

- Badkamer vernieuwd in 2013

- Ruime, verzorgde tuin rondom de woning

- Royale garage met elektrische deur

- Eigen oprit met overkapping bij de voordeur en parkeergelegenheid voor meerdere voertuigen

- Ouderslaapkamer voorzien van grote inloopkast

- Veel privacy in de tuin

- Aanvaarding: in overleg

- Energielabel: D



"Welkom in deze 
royale vrijstaande 
woning aan de 

Griend 5 in Ameide'



"De ruime hal geeft 
een fijn ontvangst en 
toegang tot de 
woonkamer, 
woonkeuken het toilet 
en de trapopgang''



"De woonkamer is met 
recht zeer ruim te 
noemen en de grote 
raampartijen zorgen voor 
heerlijk veel lichtinval''



"De keuken is van alle 
gemakken voorzien en 
geeft leuk zicht op de 
achtertuin''



"Hoe praktisch de woning 
is blijkt uit de ideale 
bijkeuken, ruime garage 
en diverse vaste 
kastruimte in de woning''



Alle slaapkamers op de 1e 
verdieping zijn ruim en de 
badkamer is vernieuwd in 
2013 en compleet 
ingericht''



"de badkamer is 
vernieuwd in 2013 en 
van alle gemakken 
voorzien''



''Niet alleen in de woning, 
maar ook rondom de 
woning is er fijne ruimte, 
de tuin is o.a. aangelegd 
met diverse zitjes''







''de tuin biedt veel 
privacy en is speels 
aangelegd met veel 
heesters, terras direct 
achter de woning en 
een groot gazon''





''Een heerlijke woning 
voor jaren woonplezier 
op fraaie locatie in het 
dorp''



Kadaster



Plattegrond
Begane grond



Plattegrond
1e Verdieping



Plattegrond
2e Verdieping



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


