
WESTEINDE 50
ROELOFARENDSVEEN

VRAAGPRIJS € 599.000 K.K.

Meer Advies:

Al Uw woongemak, onder één dak!





Dit karakteristieke half vrijstaande woonhuis staat al sinds 1916 op deze prachtige locatie, op de dijk aan het 
Westeinde van Roelofarendsveen. Door de jaren heen is het gemoderniseerd en aangebouwd, is het perceel 
vergroot en is er een grote dubbele garage van ca. 32 m2 gebouwd. Het totale perceel beslaat een oppervlakte 
van 706 m2 en bestaat uit voldoende parkeerruimte op eigen terrein, de voortuin aan de waterkant, een royaal 
terras aan de achterzijde én de verdiepte achtertuin met grote vijver. Het perceel is toegankelijk via een 
gedeelde toegangsbrug en ligt direct aan polderwater. Je boot kun je voor de deur afmeren. Met een klein half 
uurtje varen door de mooie polderwateren van Roelofarendsveen vaar je via het sluisje het Braassemermeer 
op.  







Zoals de gewoonte is in dit dorp, komen de meeste mensen door de achterdeur naar binnen. Dus stappen we 
ook hier, via de poortdeur en de achterdeur van de woning de bijkeuken in. Een heerlijke ruimte waar de 
wasmachine en vaatwasser staat, de cv-ketel hangt, de garderobe zich bevindt en ruimte is om je schoenen neer 
te zetten. Hier vindt je ook het toilet met fonteintje en de doucheruimte met zeer ruime inloopdouche. 
Grenzend aan de bijkeuken ligt de keuken, voorzien van rechte opstelling voorzien van 4-pits inductiekookplaat 
met afzuigkap en oven. De hoofdslaapkamer ligt links van de keuken. Een heerlijke, lichte ruime kamer met 
wastafel en op de vloer houten vloerdelen. Ideaal met de badkamer er praktisch naast, dat maakt dat deze 
woning al geschikt gemaakt is voor een toekomstbestendige woning.

Met de keuken als middelpunt loop je door naar de zeer sfeervolle maar vooral lichte woonkamer (o.a. door de 
vele ramen) welke aan de voorkant van de woning ligt. Van hieruit heb je uitzicht over het Westeinde en het 
water. De woonkamer heeft ook houten vloerdelen op de vloer, een strak gestuukt plafond en een gashaard. En 
vanuit de woonkamer kom je in het halletje bij de voordeur waar ook de meterkast en de trapopgang naar de 
verdieping zich bevindt. 







1e verdieping: deze verdieping heeft een zeer royale overloop met wastafel en bergruimte onder de schuine 
kant. Rechts van de trap ligt een wat kleinere slaap-/hobbykamer met dakvenster. Daarnaast beschikt de 
verdieping over nog twee volwaardige slaapkamers, elk met de houten spanten in het zicht en bergruimte in 
vaste kasten. Beide kamers hebben een verlaagd gipsplafond waarboven nog behoorlijk ruimte zit tot aan het 
dak. 







Direct naast de woning ligt de zeer royale, dubbele stenen garage voorzien van betonvloer en twee 
garagedeuren, waarvan één elektrisch bediend. Een deel van de garage heeft een vliering wat je extra 
bergruimte verschaft. Denk je eens in wat je allemaal, naast natuurlijk het parkeren van je auto, met deze ruimte 
kunt doen. Uiteraard is het hobbymatig te gebruiken maar natuurlijk ook gewoon als grote bergruimte. Je kunt 
zelf vast wel bedenken wat je ermee kunt doen. De ruime parkeerruimte voor de woning (voorterrein) hebben 
we al genoemd, maar direct naast de garage is ook nog mogelijkheid tot parkeren. 







En dan de tuin behorende bij de woning! Degene met groene vingers kunnen hier hun hart ophalen. Vanuit de 
bijkeuken gezien, op maaiveld niveau, ligt een groot terras met voldoende ruimte voor een tuintafel met stoelen. 
Van bovenaf kijk je over de gehele achtertuin welke verdiept de dijk afloopt. De huidige eigenaar heeft deze tuin 
ingericht met een geweldige mooie vijverpartij, afgewerkt met houten vlonderdelen, een zitje onder een afdak 
met veel groen en aankleding rondom de vijver. Deze vijverpartij staat middels een duiker en een kleine 
waterval verbonden met het water langs het Westeinde aan de voorzijde van de woning. 

Naast de vijver heeft de tuin nog een tweede terras voor het houten tuinhuis. Achter het tuinhuis sluit het water 
weer aan en staat in verbinding met het op lager niveau liggende polderwater.  Ook hier weer een heerlijk hoekje 
met veel groen. 



Aan de gehele inrichting, maar zeker ook aan het onderhoud van de tuin en de woning, is duidelijk te zien dat de 
eigenaar hier vele jaren met liefde heeft gewoond.







Kenmerken:

-	Bouwjaar woning 1916, bouwjaar garage + aanbouw 1991 

-	Houten vloeren op begane grond en verdieping

-	De woning is niet onderheid maar ligt op op een stevige oude dijktechniek middels koeienhuiden. Bijkeuken, 
slaapkamer en garage zijn wel onderheid

-	De slaapkamer op de begane grond heeft een spouwmuur

-	Voorzetwanden in de woonkamer

-	Beide verdiepingen hebben houten kozijnen met dubbel glas (behoudens de voordeur)

-	Gehele woning voorzien van centrale verwarming

-	Gezamenlijke brug met buren



KENMERKEN
Overdracht

Vraagprijs € 599.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, half vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1916

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Muurisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 706 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 111 m²

Inhoud 415 m³

Oppervlakte externe bergruimte 40,5 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Voortuin

Oriëntering Zuiden

Staat Normaal

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja

Tuin 2 - Oriëntering Noorden



KENMERKEN
Tuin 2 - Heeft een achterom Ja

Tuin 2 - Staat Prachtig aangelegd

 

Energieverbruik

Energielabel E

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2016

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Gashaard

Parkeergelegenheid Vrijstaande stenen garage

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een dakraam Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Eigendom Eigen grond





































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTER



LOCATIE OP DE KAART



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

Tuinhuis/buitenberging X

Vijver X

Broeikas

Vlaggenmast

Zonnepanelen

 

Woning

Alarminstallatie

Schotel/antenne

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Screens

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen

Vliegenhorren

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

Rolgordijnen X

Vitrages

Jaloezieën/lamellen

 

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum X

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren X

Close-in boiler X

LIJST VAN ZAKEN



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Geiser

Thermostaat X

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling

Airconditioning

Kokend waterkraan

 

Open haard, houtkachel

(Voorzet) open haard X

Allesbrander

Kachels X

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

(Combi)magnetron X

Gaskookplaat/keramische plaat/inductie/fornuis X

Oven

Vaatwasser X

Afzuigkap/schouw X

Koelkast/vrieskast X

Wasmachine X

Wasdroger X

Kleine koelkast X

 

Verlichting, te weten

Inbouwverlichting / dimmers X

Opbouwverlichting X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en) X

Boeken/legplanken

Werkbank in schuur/garage X

Vast bureau

Spiegelwanden

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Wastafel(s) X

LIJST VAN ZAKEN



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Toiletaccessoires X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Sauna

 

Telefoontoestel/-installatie

Telefoontoestellen X

Telefooninstallatie X

 

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

Radiatorafwerking X

Voorzetramen

Isolatievoorzieningen

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem

LIJST VAN ZAKEN





























INTERESSE IN DEZE WONING?
NEEM CONTACT OP MET ONS KANTOOR

Noordeinde 33 | 2371 CM | Roelofarendsveen



 071-3319019 | makelaardij@meer-advies.nl | meer-advies.nl


