
Bovenkerkseweg 44 B
3381 KB Giessenburg

Vraagprijs € 785.000 k.k.

www.overduinmakelaardij.nl0184 65 4010



Kenmerken van de woning

Type Vrijstaande woning met garage

Woonoppervlakte 145 m² (exclusief garage en zolder)

Perceeloppervlakte 2.000 m²

Inhoud 510 m³

Bouwjaar 1985

Tuin Fraai gelegen met vrij uitzicht

Garage Vrijstaande garage van 25 m2, met bergzolder

Verwarming CV-combiketel, Nefit HR

Isolatie Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, gedeeltelijk dubbel glas



Fraai gelegen op een kavel van maar liefst 2.000 m² met vrij uitzicht, 
vrijstaande woning met garage, met slaapkamer en badkamer op de 
begane grond en op de 1e Verdieping 2 grote slaapkamers, bergruimte 
en toilet, degelijk en traditioneel gebouwd in 1985 door aannemer De 
Hek




De Bovenkerkseweg 44 B in Giessenburg is fraai gelegen met vrij uitzicht op de polder aan de 
achterzijde en aan de voorzijde levendig uitzicht op het riviertje De Giessen en de lintbebouwing van 
de sfeervolle, karakteristieke Bovenkerkseweg. Een werkelijk schitterende locatie, je woont er heerlijk 
vrij en toch zit je dichtbij het centrum van Giessenburg met alle voorzieningen binnen handbereik.




De woning is gelegen op een kavel van maar liefst 2.000 m². Een heerlijk ruime en praktische kavel 
met een breedte aan de voorzijde van circa 37 meter en een diepte van circa 54 meter. Je hebt de 
beschikking over een ruime voor- en achtertuin, grote oprit en garage van 25 m² met bergzolder.




De woning is in 1985 traditioneel gebouwd door aannemer De Hek. Degelijk gebouwd met betonnen 
vloeren, gemetselde spouwmuren, hardhouten kozijnen met grotendeels dubbel glas, geïsoleerd 
vanuit de bouw met vloer-, spouwmuur- en dakisolatie en een zadeldak met dakpannen. In een later 
stadium is er aan de achterzijde bij de woonkamer een erker aangebouwd. Hiermee haal je de tuin en 
achtergelegen polder als het ware naar binnen én het zorgt voor meer lichtinval.




We hebben duidelijke plattegronden laten maken en die geven een goed beeld van de indeling van de 
woning. Het is een mooi aanbod en door de indeling geschikt voor meerdere doelgroepen. 




De meeste kandidaten zullen de woning willen moderniseren door het aanpassen van bijvoorbeeld de 
keuken, badkamer en algemene afwerkingen. Hiermee kun je de woning helemaal naar je eigen stijl 
maken.




Neem contact met ons op voor een persoonlijke bezichtiging!






 BEGANE GROND




Entree / hal

-Ruime hal

-Garderobe

-Trapopgang

-Meterkast

-Toilet




Woonkamer – circa 35 m²

-Schitterend vrij uitzicht aan zowel de voor- als achterzijde

-Erker achterzijde, met deur naar achtertuin

-Open haard, waar in een later stadium een gashaard is geplaatst

-Zij-raam

-Deur met toegang tot hal en keuken




Keuken – circa 10 m²

-Dichte keuken, eventueel kun je de muur tussen woonkamer en keuken eruit halen, zodat je over 
een open keuken beschikt

-Eiken keuken met inductie kookplaat, spoelbak en vaatwasser

-Toegang tot bijkeuken













BEGANE GROND




Bijkeuken – circa 8 m²

-Praktische bijkeuken

-Opstelplaats wasmachine / droger

-Plaats voor bijvoorbeeld een koel-/vriescombinatie

-CV-ketel, Nefit

-Spoelbak

-Deur naar achtertuin




Slaapkamer I – circa 13 m²

-Slaapkamer begane grond




Badkamer – circa 5 m²

-Badkamer begane grond

-Inloopdouche

-Wastafel

-Designradiator

-Aansluiting wasmachine






 1E VERDIEPING




Overloop

-Vide

-Berging

-Toilet met wastafel

-Eventueel kun je de berging en toilet samenvoegen tot 2e badkamer op de verdieping




Slaapkamer II – circa 23 m²

-Oostzijde

-Vaste kast

-Bergruimte onder de schuine kap

-Gipsplaten plafonds




Slaapkamer III – circa 18 m²

-Westzijde

-Vaste kast

-Bergruimte onder de schuine kap

-Vlizotrap naar bergzolder






 ZOLDER




Zolder

-Ruime bergzolder

-Nokhoogte 1,74 m

-Dakraam achterzijde






 GARAGE




-Vrijstaande garage

-Afmeting 3,20 x 7,70 = 25 m²

-Voorzien van bergzolder (nokhoogte 1,65 m), bereikbaar met losse trap

-Halfsteens garage, hardhouten kozijnen met enkel glas

-Elektrische deur







BOUWAARD / KENMERKEN




-Bouwjaar 1985

-Traditioneel gebouwd door aannemer De Hek

-Paalfundering / woning is onderheid

-Vloeren: betonnen vloeren begane grond en 1e Verdieping, bergzolder houten balklaag

-Gevels: gemetselde spouwmuurconstructie

-Dak: houten kapconstructie met pannen gedekt

-Kozijnen: hardhouten kozijnen met grotendeels dubbel glas (begane grond dubbel glas, 1e 
Verdieping deels enkel en dubbel glas)

-Isolatie: vloerisolatie, spouwmuurisolatie, dakisolatie, deels dubbel glas

-Warm water en verwarming: CV-combiketel Nefit

-Energielabel ntb

-Woonoppervlakte 145 m²

-Inhoud 510 m²

-Garage 25 m²

















"Sfeervolle woonkamer 
met vrij uitzicht aan zowel 
de voor- als achterzijde, 
met erker en gashaard"





"De keuken en 
aansluitend de praktische 
bijkeuken met 
opstelplaats wasmachine, 
droger en CV-ketel"





"Slaapkamer en 
badkamer begane grond




Overloop met vide"





"2 grote slaapkamers en 
berging met toilet op de 
1e Verdieping (eventueel 
samen te voegen tot 2e 
badkamer)"





"Voorzien van vrijstaande 
garage van 25 m2, met 
grote bergzolder"



"Vrij uitzicht op de polder 
en aan de voorzijde 
levendig uitzicht op de 
lintbebouwing en het 
riviertje De Giessen"



"De woning is gelegen op 
een heerlijk ruime kavel 
van 2.000 m2

Grote oprit voor de 
garage"



"De woning is rondom vrij 
gelegen op de kavel"













Kadaster



Plattegrond
Begane grond



Plattegrond
1e Verdieping



Plattegrond
Doorsnede



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


