
Vissersdijk 30

Vraagprijs € 300.000 K.K.

Werkendam
www.dmva.nl•info@dmva.nl•0183 30 70 40



Even op een rijtje...
Algemeen
Binnen zie je het gelijk. Het is écht af! Je hoeft hier helemaal niets 
te doen. Ja, je spullen pakken, uitpakken en gelijk wonen. Het 
sfeertje is top. Huiselijk en warm. 

Kenmerken
Woonoppervlakte 89m²

Perceeloppervlakte 109m²

Inhoud 340m³

Bouwjaar 1906

Aantal slaapkamers 3

Totaal aantal kamers 5

Energielabel C

Isolatievormen dakisolatie, 
muurisolatie, 
vloerisolatie, 
dubbelglas

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

Heb je vragen?



3.

Het hele verhaal
Op slag verliefd. Vlinders in je buik en heel de dag van slag. Spreekwoordelijk maar niets is minder waar, 

wij waren gelijk een beetje gek op dit geweldige plaatje aan de Vissersdijk! Het is karakteristiek, het heeft 

uitstraling en het is tegelijkertijd helemaal af en instapklaar. Ontzettend goed onderhouden door de huidige 

eigenaren en grondig gerenoveerd. Van buiten heeft het zijn oude charmes, maar van binnen voorzien van 

alle luxe van deze tijd. Ook het dak is geheel vervangen. Binnen is de woning speels ingedeeld, wat met 

name komt door de leuke niveau verschillen. Buiten heb je een fijne tuin met een gloednieuwe overkapping 

en schuur waar je zomers lekker kunt borrelen. Het plekje is leuk en bedrijvig met allerlei faciliteiten op 

loopafstand.





Ben je net zo gecharmeerd als wij? Bel, mail of app dan gaan we kijken! 





Wonen 


Binnen zie je het gelijk. Het is écht af! Je hoeft hier helemaal niets te doen. Ja, je spullen pakken, uitpakken en 

gelijk wonen. Het sfeertje is top. Huiselijk en warm. Je voelt je gelijk thuis. De ruimtes zijn goed. Je hebt volop 

leefruimte waaronder een fijne woon-  en eetkamer. 





Koken & Eten  


Hoe fijn is dat; je keuken is zo goed als nieuw, af en erg schoon. Van alle gemakken voorzien en super 

onderhouden. Zelfs de garantie op het apparatuur is nog geldig. Klaar voor gebruik dus! Eten doe je in de 

eetkamer waar je ook met vrienden gezellig kunt zitten.





Slapen & baden 


De woning heeft 3 ruime slaapkamers. De grootste slaapkamer bevindt zich in het oorspronkelijk woonhuis 

en is echt een fijne ruimte. Lekker licht door de grote dakramen en voorzien van een fraaie afgetimmerde 

kastenwand. In de uitbouw aan de achterzijde vind je nog 2 (slaap) kamers. De 3e slaapkamer wordt 

momenteel gebruikt als wasruimte. De badkamer vind je beneden en is net als de rest van het huis ‘gewoon’ 

af. Efficiënt ingericht en voorzien van douche, toilet en een wastafelmeubel. 





Buiten 


Geniet van een drankje onder de overkapping en ‘s avonds lekker een hapje eten in het avondzonnetje. 

Beide mogelijk in deze onderhoudsvriendelijke en volledig gerenoveerde tuin. Als je het 'chillen' in eigen tuin 

zat bent dan kun je winkelen of fijn een hapje eten in een van de restaurants om de hoek. Rustig wonen en 

toch vlakbij “hartje” centrum. In de buurt heb je volop water en natuur en je 'roetst' ook zo de A27 op. 

Landelijk wonen en toch bereikbaar.



Voorzijde
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Wonen

Nog meer kiekjes op de volgende pagina

5.



6.



Voordelen
- Instapklaar 


- Karakteristiek


- Gezellig


- 3 grote slaapkamers


- Fijne overkapping


- Vlakbij centrum
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Eten,  koken & baden

9.



Overloop
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Slapen
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Werken
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Wassen / slapen
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Buitenleven
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Bijzonderheden
•	Traditioneel gebouwde woning. Bouwjaar omstreeks 1906. Het zadeldak is vervangen in 2014, het 

platte dak in 2016. De elektrische installatie is volledig vernieuwd in 2021. De woning is verder (deels) 

voorzien dubbelglas, van vloer- en muurisolatie.   Voor de verdere details en bijzonderheden wordt verwezen 

naar de vragenlijst over de woning. In het eigendomsbewijs wordt nog verwezen naar een oude 

erfdienstbaarheid, (recht van voetpad), deze wordt in de praktijk situatie niet meer gebruikt. 





•	Opl evering bij voorkeur januari 2024. 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 + ouderdomsclausule m.b.t. de ouderdom van de woning. 





•	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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Lijst van zaken
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Lijst van zaken
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Lijst van zaken
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Kadastrale kaart
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Op de kaart

Vissersdijk 30

Werkendam

Rustig wonen en toch vlakbij alle voorzieningen. In de buurt heb je volop water en natuur en je 

‘roetst’ ook zo de A27 op. Landelijk wonen en toch bereikbaar. 

Over de buurt
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Plaats een bod

Bieden op Vissersdijk 30, Werkendam

Scan de QR-code hiernaast (of vraag ons om de 
link) en breng je bod uit voor Vissersdijk 30, 
Werkendam.

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?


