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Even op een rijtje...
RIETGEDEKTE VILLA MET B&B.
Fraaie exclusieve rietgedekte villa met vrijstaand gastenverblijf. 
Een huis vol met leuke en aangename verassingen op een perceel 
van 1930 m2. 

Kenmerken
Woonoppervlakte 165m²

Perceeloppervlakte 1430m²

Inhoud 633m³

Bouwjaar 1995

Aantal slaapkamers 3

Totaal aantal kamers 4

Energielabel B

Isolatievormen volledig geïsoleerd

Soort verwarming cv-ketel, 
vloerverwarming 
gedeeltelijk

De gegevens van al onze 
vestigingen zijn te vinden 
op de achterkant van 
deze brochure.

Heb je vragen?



3.

Het hele verhaal
1995. In dit jaar is er iets moois ontstaan aan het Dijkje. De combinatie van een goede architect, degelijke 

materialen en een royaal budget hebben geresulteerd in een fraaie exclusieve rietgedekte villa met 

vrijstaand gastenverblijf. Een huis vol met leuke en aangename verassingen op een perceel van 1930 m2. 

De directe omgeving oogt groen met een gevarieerde bebouwing in de buurt. Het is een aanrader om zo de 

dijk op te lopen, uit te waaien en als je tijd hebt te genieten van Woudrichem Vesting. Je vindt het op 

loopafstand. Ook het centrum van Woudrichem met een gevarieerd aanbod aan winkels kan prima 

binnendoor de woonwijk met de fiets.





Wonen


Buiten oogt de woning best wel statig. Binnen voelt alles heerlijk huiselijk en intiem. De serre-achtige uitbouw 

zorgt voor veel lichtinval en vanuit de open keuken kijk je zo op de dijk. Zeker als je van het buitenleven 

'hout' dan kloof je een mandje vol en geniet je bij de haard. Het hoeft niet, het mag. De prachtige boeren 

plavuizen vloer is natuurlijk voorzien van vloerverwarming. De bijkeuken en garage zijn erg handig en ook 

groot.





Koken


Het is een voorrecht om hier te staan. Veel werkruimte met een vrij en onbelemmerd uitzicht naar de dijk. De 

U-vormige keuken is goed geoutilleerd met een semiprofessionele kookopstelling v.v. 2x een inductieplaat 

en grilplaat waarboven een schouw met afzuiging. Verder voldoende koel- en vriescapaciteit, direct 

warmwater middels close-in boiler en vaatwasser.  





Slapen en baden


Private area. Dat een slaapverdieping gezellig kan zijn blijkt wel weer. Mooie ruime kamers, veel lichtinval 

en een royale badkamer waar je heerlijk kunt badderen of ff snel douchen. De grenen vloerdelen geven een 

warme sfeer. De masterbedroom ligt wat uit de loop met een werkhoekje en vaste kast bij de ingang en het 

slaapgedeelte een splitlevel lager onder de hoge nok. En last but not least, via de vaste trap kom je bij een 

leuke zolderkamer en extra bergruimte. 
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Buitenleven


Een mens is niet gemaakt om altijd binnen te zitten. Frisse lucht! Een paar kippen om de deur geven een 

landelijk gevoel. Door de hoge bomen in de tuin en directe omgeving kijk je hier niet meer vreemd op van 

een specht, vinkje, Vlaamse gaai of kleurige fazantenhaan. Fluitend door je tuin alsof grenzen niet bestaan. 

Als je op zoek bent naar rust dan kan hier de druk wel van de ketel. 





Gastvrij


Alleen genieten gaat vervelen. Hoe mooi is het om je bezit te delen en mensen blij te maken. Genoeg animo 

want de dijk is een drukke fietsroute. Natuurlijk vrienden of familie ontvangen kan ook. Deze extra woning is 

helemaal compleet en 4 personen passen er prima in.  





Locatie


Als je op google-earth kijkt dan zijn er weinig woorden meer nodig. Groen en blauw met hier en daar een 

witte strookje van een strandje aan de Maas of de Merwede. Achter de woning is het bedrijf A. Groeneveld 

BV gevestigd. 



Voorzijde
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Entree

Nog meer kiekjes op de volgende pagina
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Wonen
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Voordelen
- Vrij gelegen dichtbij alle


   voorzieningen


- Degelijk gebouwd


- Vrijstaand gastenverblijf/B&B/ 


  mantelzorgwoning


- Veel groen en water in de directe  


   omgeving 
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Koken
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Slapen & baden
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B&B
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Buitenleven
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Bijzonderheden
•	De  constructie van het woonhuis bestaat uit een onderheide betonnen fundering met betonvloeren, een 

houten zoldervloer, in spouw opgetrokken metselwerk en een rietgedekte kap. Het geheel is geïsoleerd en 

voorzien van dubbele beglazing. 





•	Bij  de woning hoort 1430 m2 grond in eigendom. Er wordt nog ongeveer 500 m2 grond gehuurd van 

de gemeente Altena.





•	De  woning wordt op dit moment verhuurd. Huurders hebben achter de woning een bijgebouw geplaatst 

wat indien gewenst kan worden overgenomen.





•	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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3D Plattegrond
Begane grond
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Plattegrond
Verdieping
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3D Plattegrond
Verdieping
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Plattegrond
Begane grond
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3D Plattegrond
Verdieping

20.



Plattegrond
Verdieping
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3D Plattegrond
Verdieping
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Energielabel
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Kadastrale kaart
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Op de kaart

Dijkje 7

Rijswijk (Nb)

Als je op google-earth kijkt dan zijn er weinig woorden meer nodig. Groen en blauw met hier en 

daar een witte strookje van een strandje aan de Maas of de Merwede. Achter de woning is het 

bedrijf A. Groeneveld BV gevestigd. 

Over de buurt
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Plaats een bod

Bieden op Dijkje 7, Rijswijk (Nb)

Scan de QR-code hiernaast (of vraag ons om de 
link) en breng je bod uit voor Dijkje 7, Rijswijk (Nb).

Hoe het werkt
Via de QR-code kom je op het biedformulier van 'Eerlijk Bieden' 
waar jij je gegevens en je voorstel in kan vullen. Wanneer je je 
bod uitbrengt, wordt deze direct naar ons en de verkoper 
gestuurd. Na verloop van tijd zullen wij en de verkoper jouw 
voorstel beoordelen. In sommige gevallen kan er sprake zijn van 
onderhandeling. Via dit systeem behoud de koper het recht van 
gunning; hij/zij mag zelf kiezen aan wie het huis verkocht wordt. 
Na deze aanwijzing krijg jij direct te horen of je het geworden 
bent of niet.

Eerlijk bieden
Dé Makelaars van Altena is in bezit 
van het keurmerk 'Eerlijk Bieden'.

Eerlijk Bieden is een volledig 
onafhankelijk keurmerk voor 


makelaars dat de klan  een 100%

 eerlijk biedproces garandeert!



Dé Makelaars van Altena
Dé Makelaar voor jou!

Je huis verkopen doe je niet elke dag. Nou wij dus wel! Niet alleen jouw huis maar een behoorlijk 
aantal huizen in de regio Altena en Langstraat. Vanuit onze jarenlange ervaring als makelaars 
helpen we je met een helder verhaal. Wij geloven dat het kopen en verkopen van je huis, naast een 
serieuze zaak, ook een ontspannen en leuke ervaring mag zijn. Dit is voelbaar in al onze 

Meer dan 25 jaar een begrip in de regio!

Al sinds 1998 zijn Dé Makelaars van Altena actief in de regio Altena. Met onze drie locaties in 
Woudrichem, Sprang-Capelle en Wijk en Aalburg kunnen onze allround makelaars jou van de 
beste zorgen voorzien.

Persoonlijk en betrokken

We gaan ervoor om jou een 'tevreden klant' te noemen. Onze klanten zijn namelijk onze beste 
ambassadeurs. We nemen de tijd om te luisteren naar je wensen en adviseren je over de soms toch 
wel lastige materie.

Kom je een bakkie doen?

Die betrokkenheid zorgt ervoor dat we bij heel wat adressen op de koffie mochten komen. Dat is 
fijn, want koffie lusten we graag. Deze relatie met de klant maakt voor ons het verschil. Panden zijn 
leuk, maar de mensen die bij de panden horen maken dit werk écht waardevol. Wij leven met je 
mee, we zijn niet van de kleine lettertjes en communiceren op een transparante manier. En je 
verwacht het misschien niet, maar we komen zelfs op tijd.

Wij staan elke dag met een 
glimlach voor je klaar



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

Zet de eerste stap naar het verkooptraject door

je aan te melden voor de gratis waardebepaling

van Dé Makelaars van Altena.

Je eigen woning verkopen?


