
MOLENDIJK 49


DINTELOORD

VRAAGPRIJS € 189.000 K.K.
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KENMERKEN

Woonoppervlakte 73 m²

Perceeloppervlakte 146 m²

Inhoud 264 m³

Bouwjaar 1919

Aantal kamers 4

 



OMSCHRIJVING

Leuk huisje, veel mogelijkheden, heerlijk uitzicht!
 



Elke dijkhuis is uniek en dan vooral omdat Tuin


dijkhuizen vaak een verrassende - niet standaard In de tuin kan je lekker ontsnappen aan de 
- indeling hebben. Zo ook dit huis aan de drukte van alledag. Er is genoeg plaats voor een 
Molendijk in Dinteloord. Het is ingedeeld met terras en voor mooie planten, maar voor de 
onder andere een woonkamer, keuken, liefhebbers ook voor dierenverblijf. De tuin grenst 
bijkeuken, badkamer en slaap- / werkkamer op aan een groenstrook van het waterschap en 
de begane grond en twee slaapkamers op de daarachter stroomt Het Spui. Heerlijk rustig!

verdieping.
 





 


Het huis wordt verwarmd met gaskachels. Wat is 

jouw idee hierover? Ga je centrale verwarming 
laten aanleggen of kies je voor een elektrische 
verwarming in combinatie met zonnepanelen? 
Het onderzoeken waard!








Begane grond


Je stapt het huis binnen via een klein halletje van 
waaruit je toegang hebt tot de woonkamer en 
de trap naar de eerste verdieping.

De woonkamer is 20 m² en heeft een sfeervolle 
gaskachel.




Een niveautje lager - een paar traptreden - is de 
keuken. Deze is ingericht met vaste kastjes, een 
gasfornuis en afzuigkap. De vaatwasser en 
magnetron zijn niet ingebouwd, maar blijven wel 
achter voor de nieuwe eigenaar. Met 
afmetingen van circa (2,76m x 4,30m) is er ruimte 
genoeg voor een gezellige eethoek.

Boven de keuken is een praktische bergzolder, 
bereikbaar met een vlizotrap. 




Aan de keuken grenst de bijkeuken met 
opstelplaats voor de wasmachine en voor de 
huurgeiser (€ 16,90 per maand). 




Van hieruit is er toegang tot de badkamer met 
douchecabine, staand toilet en wastafel én tot 
een extra slaap-, of werkkamer. 








Eerste verdieping


Op de eerste verdieping zijn 2 slaapkamers: de 

kamer aan de voorkant van het huis is circa 9m² 
groot en de kamer aan de achter circa 9 m² 
groot.

Boven de kamers is nog een zoldertje met 
praktische bergruimte.











































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



INTERESSE?

NEEM DAN VRIJBLIJVEND CONTACT OP!

0167-52 26 14 | info@breuremakelaardij.nl | www.breuremakelaardij.nl | www.facebook.com/BreureMakelaardij

Thuis in huizen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed.

Al 25 jaar. In Dinteloord en daarbuiten.


