
GRAAFJANSDIJK A 83

4554 AH WESTDORPE

€ 775.000 K.K.



INLEIDING

GRAAFJANSDIJK A 83, WESTDORPE


Schitterende vrijstaande woning met ruim kantoor gelegen op een uniek plekje waar je optimaal kan 
genieten van rust, ruimte en natuur. De woning biedt de mogelijkheid om gelijkvloers te wonen en is 
recent geheel vernieuwd. Houd jij van de prachtige landelijke stijl en zoek je een woning welke 
perfect geschikt is voor het houden dieren of werken vanuit huis? Dan is deze woning absoluut een 
bezichtiging waard!




Er is mogelijkheid tot het aankopen van extra grond. Naast de woning is een pensionstalling voor 
paarden. Hierdoor is deze woning uiterst geschikt voor het houden van paarden aan huis.




Bouwjaar: 1977

Slaapkamers: 4

Woonoppervlakte: 165 m²

Kantoorruimte: 77 m²

Perceel: 3.295 m² 




LIGGING EN INDELING

GRAAFJANSDIJK A 83,  WESTDORPE


Begane grond

Inkomhal met opgaande trap, meterkast en toiletruimte. Prachtige woonkeuken met 
inbouwapparatuur: Kookplaat met geïntegreerde afzuigkap, koelkast, oven en vaatwasser. 
Openslaande deuren naar het terras. Sfeervolle woonkamer met schouw en toegang naar het 
naastgelegen kantoorgebouw. Ruime slaapkamer met badkamer en-suite. De badkamer beschikt over 
een ligbad, inloopdouche en wastafel. 




Eerste verdieping

Overloop met vide, 3 slaapkamers, badkamer en bergruimte. De badkamer beschikt over een wastafel, 
douche, toilet en ligbad. Bergruimte met technische installatie.




Tweede verdieping

Zolderruimte bereikbaar middels Vlizotrap.




Overige verdiepingen

Kantoorruimte:

De kantoorruimte heeft een eigen ingang en is tevens bereikbaar vanuit de woning. 

Inkomhal, toiletruimte met hangend toilet, urinoir en fonteintje. Nette, lichte vergaderruimte met 
lichtkoepel en schuifpui. Ruime kantoorruimte met keukenblok en bergkast met c.v.-ketel en 
zonneboiler. Het kantoor heeft dezelfde mooie afwerking als de woning en is voor veel doeleinden 
geschikt.




Tuin

In de heerlijke achtertuin geniet je volop van alle rust. Dankzij het bijbehorende stuk weiland is er 
mogelijkheid tot bijvoorbeeld het houden van dieren of uitbreiding van de tuin.




Bijzonderheden

Energielabel A

Woning is volledig geïsoleerd en beschikt over airconditioning en 42 Zonnepanelen

Woning is voorzien van houten kozijnen met HR++ beglazing

Verwarming en warm water middels hybride c.v.-ketel, de begane grond is voorzien van 
vloerverwarming, deze kan tevens koelen

Meterkast met voldoende groepen

Kantoorruimte met vloerverwarming en zonneboiler

Kozijnen met HR++ beglazing en geïntegreerde screens
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Overdracht

Vraagprijs € 775.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1977

Dakbedekking PVC

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie

Muurisolatie

Spouwmuren

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 3.295 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 160 m²

Inhoud 594 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

11 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 2

 

Tuin

Type Achtertuin

 

Energieverbruik

Energielabel A

 

CV ketel

CV ketel Nefit

Warmtebron Gas

Eigendom Eigendom

 

KENMERKEN




Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Heeft airco Ja

Tuin aanwezig Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN




TEKENINGEN






GOOGLE MAPS




Mr. F.J. Haarmanweg 59

4538 AN Terneuzen


0115-611489

info@puttervastgoed.nl


