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1971



OMSCHRIJVING

Zoek jij een eengezinswoning met een garage, veel 
slaapkamers en veel bergruimte in Nieuw-
Beijerland?! Dan moet je zeker deze ruime 
tussenwoning met dakopbouw bezoeken! De 
woning heeft een woonkamer, keuken, bijkeuken, 
zes slaapkamers, badkamer, vliering, een achtertuin 
en een patio! De woning beschikt over 
zonnepanelen en airco. Op loopafstand tref je een 
supermarkt, huisarts, apotheek, BSO, 
voetbalvereniging, kinderboerderij, grote speeltuin 
en de dorpskerk. Ook de veerpont naar Hekelingen 
is dichtbij gelegen, waardoor Spijkenisse en 
Rotterdam gemakkelijk te bereiken zijn. 
Nieuwsgierig geworden? Plan een bezichtiging!




Indeling

Begane grond:

Entree, hal met meterkast en toegang tot het toilet 
en de woonkamer. De doorzonwoonkamer beschikt 
over grote raampartijen waardoor en veel lichtinval 
in de woonkamer is. Het raam aan de achterzijde van 
de woonkamer biedt je zegt op de patio. De 
woonkamer is voorzien van een laminaatvloer. Er is 
airco aanwezig in deze ruimte. Aansluitend aan de 
woonkamer tref je de open keuken, deze is geplaatst 
in hoekopstelling. De keuken is voorzien van een 5-
pits inductie kookplaat (Bosch), vaatwasser, spoelbak 
met kraan, inbouwspots, led strip, oven, koelkast en 
een afzuigkap. Via een deur in de keuken bereik je 
de zeer ruime bijkeuken. Hier tref je de aansluiting 
voor de wasmachine en droger, een wastafel en een 
douche. Via deze ruimte bereik je de patio en de 
achtertuin. 




Eerste verdieping:

Overloop met toegang tot drie slaapkamers, een 
inbouwkast en de badkamer. De eerste slaapkamer 
ligt aan de voorzijde van de woning, deze kamer 
biedt je genoeg ruimte voor het plaatsen van een 
tweepersoonsbed en kast, je treft hier twee 
inbouwkasten. Deze slaapkamer is voorzien van 
airco. De tweede en derde slaapkamer gelegen aan 
de achterzijde van de woning. Beide slaapkamers 
zijn ruim genoeg voor het plaatsen van een volledige 
slaapkamerinrichting. De slaapkamers zijn voorzien 
van vloerbedekking. De badkamer is gelegen aan de 

voorzijde van de woning en heeft een inloopdouche, 
wastafelmeubel, handdoekradiator en een toilet. Op 
deze verdieping zijn rolluiken aanwezig. 




Tweede verdieping:

Overloop met toegang tot drie slaapkamers en een 
inbouwkast met CV-ketel (Nefit) en zonneboiler. Deze 
verdieping zal je zeker verrassen, want ook hier tref je 
drie slaapkamers, die allemaal ruim genoeg zijn voor het 
plaatsen van een volledige slaapkamerinrichting. Twee 
slaapkamers zijn gelegen aan de achterzijde van de 
woning, één slaapkamer is gelegen aan de voorzijde van 
de woning. De slaapkamer aan de voorzijde van de 
woning beschikt over een dakraam. Ook is er op deze 
verdieping nog een bergzolder aanwezig. 




Tuin en Patio:

Een achtertuin én een patio! De patio zorgt ervoor dat je 
op elk moment van de dag een plekje kan opzoeken met 
veel rust en privacy. Er is een zonnescherm aanwezig in 
de patio, deze zorgt ervoor dat bijna de gehele patio 
overdekt is, waardoor je hier op warme dagen een 
heerlijke schaduwplek kan creëren. Er is een stroompunt 
aanwezig in de patio en er is ruimte voor het plaatsen van 
een loungeset of tuinset. 

De achtertuin biedt je toegang tot de bijkeuken, garage 
en heeft een achterom. Deze verzorgde achtertuin biedt 
je de mogelijkheid voor het plaatsen van meerdere zitjes. 
De achtertuin en patio zijn gelegen op het zuidwesten. 
Op de garage tref je 8 zonnepannelen. 
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Leuk huis! Wat nu? 



HEB JE INTERESSE 

IN DEZE WONING?

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!
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