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Even op een rijtje...
VERSCHOLEN PRACHT!
Op een uniek plekje vind je deze karakteristieke woning op een 
prachtige kavel van 815 m2. Het betreft de oude 
‘schoolmeesterswoning’ gelegen achter de voormalige kostschool 
‘Instituut Hasselman’. Een plek met volop historie! 

Kenmerken

Woonoppervlakte 145m²

Perceeloppervlakte 815m²

Inhoud 550m³

Bouwjaar 1906

Aantal slaapkamers 3

Totaal aantal kamers 4

Soort verwarming C.v.-ketel

Type CV ketel Nefit
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Het hele verhaal
Verscholen pracht! 


Op een uniek plekje vind je deze karakteristieke woning op een prachtige kavel van 815 m2. Het betreft de 

oude 'schoolmeesterswoning' gelegen achter de voormalige kostschool 'Instituut Hasselman'. Een plek met 

volop historie! De woning is gebouwd begin 1900 en verkeert in uitstekende conditie. Door de jaren heen 

gemoderniseerd maar gelukkig wel met behoud en respect voor de authentieke elementen. Hierdoor heb je 

een heerlijke comfortabele woning maar wel in een oud en historisch jasje. Buiten is het genieten hoor! De 

kavel is ruim bemeten en in de tuin kun je o.a. genieten van een fijne overkapping. Al met al en leuk huis, 

ideaal voor een (jong) gezinnetje! 





Begane grond:


Hal/centrale gang met toegang tot toilet, bijkeuken, woonkamer en woonkeuken, ruime woonkamer met 

openslaande tuindeuren aan achterzijde en een schouw met houtkachel, gezellige keuken met eethoek en 

een keurige hoekopstelling met volop bergruimte en diverse inbouwapparatuur. Verder vind je op de 

begane grond het toilet en een super handige bijkeuken met benodigde w/d aansluitingen en een 

spoelbak. Een ideale ruimte voor het wasgoed, huisdieren of als binnenkomst voor de kleine 'kids'. 





Verdieping:


Overloop, 3 royale slaapkamers en een fraaie badkamer met inloopdouche, wastafelmeubel en een 

zwevend toilet. Bijzonder fraaie afgewerkt met o.a. een Belgisch hardstenenvloer. De verdieping wordt 

aanmerkelijk vergroot door de dubbele dakkapel aan de achterzijde van de woning. Verder is op deze 

woonlaag volop bergruimte aanwezig zoals diverse inloop- en vaste kasten. 





Zolder:


Bergzolder. 





Tuin en omgeving:


Via de super royale oprit kun je deze woning bereiken. Parkeren kan op eigen terrein met heel veel auto's! 

De tuin is een heerlijke verassing! Een grote tuin met gazon, plantenborders en een fijn royale overkapping 

waar je zomers kunt genieten. Verder vind je op het perceel o.a. een praktisch tuinhuis voor 

tuingereedschap, fietsen e.d. De woning is gelegen in het gemoedelijke Nieuwendijk. Een Brabants dorpje 

met volop gezelligheid en best wel wat voorzieningen zoals een winkelcentrum met diverse winkels. De 

ligging aan de rijksweg A27 zorgt voor een optimale bereikbaarheid. 
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Keigave kiekjes
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Woonkamer

Nog meer kiekjes op de volgende pagina
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Voordelen

- Instapklaar


- Ruim bementen


- Grote kavel


- Verrassende plek


- Historisch wonen


- Volop sfeer

Nadelen
Wij kunnen ze niet bedenken... 
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Verdieping

11.



In een groene omgeving ....
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Bijzonderheden
•	Traditioneel gebouwde woning uit begin 1900. Vermoedelijk steens metselwerk met voorzetwanden, 

betonnen begane grondvloer en houten verdiepingsvloeren. De woning is verder voorzien van dak- en 

muurisolatie en deels dubbelglas. Gezien het bouwjaar zal in de koopovereenkomst een ouderdomsclausule 

worden opgenomen. Voor de details, bijzonderheden e.d. wordt verwezen naar de vragenlijst, op verzoek 

opvraagbaar. In de bijlage vind men 2 kaarten betreft de aanpassingen van de rijksweg A27. Er staat o.a. 

een geluidswal gepland. Zie ook op: https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a27-

verbreding-traject-houten-hooipolder





•	In  de koopakte zal een waarborgsom c.q. bankgarantie van 10% van de koopprijs worden gesteld te 

voldoen door de koper binnen 6 tot 8 weken na het tot stand komen van de mondelinge of schriftelijke 

koopovereenkomst.





•	Bij  het samenstellen van deze brochure is de uiterste zorgvuldigheid betracht, doch voor onjuiste of 

onvolkomen opgaven kunnen wij en onze opdrachtgever geen aansprakelijkheid aanvaarden. Al onze 

aanbiedingen geschieden geheel vrijblijvend, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor een 

vrijblijvende bezichtiging kunt u contact opnemen met De Makelaars van Altena® 



Plattegrond
Begane grond
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Plattegrond
Begane grond
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Plattegrond
Verdieping
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Plattegrond
Verdieping
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Naam kantoor: 

1 van 4 
Object: 

LIJST VAN ZAKEN
BEHORENDE BIJ
Object 

 

Deze lijst van zaken is bedoeld om aan te geven welke zaken er al dan niet in de 
woning achterblijven. Bij onduidelijkheid of wanneer hier geen afspraken over 
gemaakt worden, dan houdt dat in dat de betreffende zaak niet in de woning 
achterblijft en door de verkoper mee wordt genomen.  

BLIJFT 
ACHTER 

KAN WORDEN
OVERGENOMEN N.V.T.

Buiten 

Buitenverlichting 

Vijver 

Broeikas 

Vlaggenmast 

Woning 
Alarminstallatie 

Brievenbus 

(Voordeur)bel 

Rookmelders 

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie 

Vliegenhorren 

Raamdecoratie, te weten 
Gordijnrails 

Gordijnen 

Rolgordijnen 

Vitrages  

GAAT 
MEE

Zonnepanelen

De Makelaars van Altena

Buitenkade 6, Nieuwendijk NB

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Buitenkade 6, Nieuwendijk NB

Druiven- en rozenstruik 

Overige:

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Tuinaanleg/bestrating/beplanting

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder 

Tuinhuis/buitenberging

Schotel/antenne

Rolluiken/zonwering buiten voor / achter

Etages:

Etages:

Screens voor / achter
Etages:

Etages:
Zonwering binnen voor / achter

Jaloezieën/lamellen

Etages:

Etages:

Overige:
Etages:

✔



Naam kantoor: 
Object: 

Vloerdecoratie, te weten 

Warmwatervoorziening/CV 
CV met toebehoren 

Close-in boiler 

Geiser 

Thermostaat 

Airconditioning 

Quooker 

Open haard, houtkachel 

Allesbrander 

Kachels 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 
Keukenmeubel 

(Combi)magnetron 

Oven 

Vaatwasser 

Wasmachine 

Wasdroger 

Verlichting, te weten: 

Opbouwverlichting 

(Losse) kasten, legplanken, te weten: 
Losse kast(en) 

2 van 4 

BLIJFT 
ACHTER 

KAN WORDEN
OVERGENOMEN N.V.T.GAAT 

MEE

De Makelaars van Altena
Buitenkade 6, Nieuwendijk NB

Overige:

Overige: 

Overige:

Losse koelkast en vriezer

Overige:

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Etages:
Vloerbedekking/linoleum

Etages:
Parketvloer/laminaat

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling

(Voorzet) open haard
Met / zonder toebehoren

Gaskookplaat/keramische plaat/inductie/fornuis

Afzuigkap/schouw

Koelkast/vrieskast

Inbouwverlichting/dimmers

Boeken/legplanken

Werkbank in schuur/garage



Naam kantoor: 3 van 4 
Object: 

Vast bureau 

Spiegelwanden 

Sanitaire voorzieningen 
Badkameraccessoires 

Wastafel(s) 

Toiletaccessoires 

Veiligheidsschakelaar wasautomaat 

Waterslot wasautomaat 

Telefoontoestel/-installatie 
Telefoontoestellen 

Telefooninstallatie 

Voorzetramen/radiatorfolie etc., te weten: 
Radiatorafwerking 

Voorzetramen 

Isolatievoorzieningen 

Overige zaken, te weten: 
Schilderijophangsysteem 

BLIJFT 
ACHTER 

KAN WORDEN
OVERGENOMEN N.V.T.GAAT 

MEE

Aanvullende 
opmerkingen:

Overige:

Overige:

Overige:

Overige 

De Makelaars van Altena
Buitenkade 6, Nieuwendijk NB

Losse kasten

Overige:

Overige:

Overige:

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Sauna 
Met / zonder toebehoren



Kadastrale kaart
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Op de kaart

Buitenkade 6

Nieuwendijk

De woning is gelegen in het gemoedelijke Nieuwendijk. Een Brabants dorpje met volop 

gezelligheid en best wel wat voorzieningen zoals een winkelcentrum met diverse winkels. De 

ligging aan de rijksweg A27 zorgt voor een optimale bereikbaarheid. 

Over de buurt
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Vestiging Woudrichem


Burgemeester van der Lelystraat 16a


4285 BL Woudrichem


0183 30 70 40


woudrichem@dmva.nl

Vestiging Wijk en Aalburg


Bergstraat 49


4261 BW Wijk en Aalburg


0416 69 69 66


wijkenaalburg@dmva.nl

Vestiging Sprang-Capelle


Raadhuisplein 37


5161 CG Sprang-Capelle


0416 54 02 25


sprang-capelle@dmva.nl


