
Smaelweer 3
4271 CN Dussen

€ 695.000 k.k.



Perceelopp.

700 m²
Inhoud

ca. 650 m³



Over de woning

Midden in het dorp Dussen staat dit prachtige en degelijk gebouwde 
woonhuis op een ruim perceel van 700 m² eigen grond. 




De woning is in 1998 gebouwd en goed geïsoleerd (dubbel glas, dak-, 
spouwmuur- en vloerisolatie). De ramen zijn voorzien van roedeverdeling. De 
inhoud van de woning bedraagt exclusief garage circa 650 m³. Een royale 
eigen oprit voor meerdere auto's en een grote garage met zolder. 




De woning is voorzien van alarminstallatie en screens. 




De tuin aan zowel de voor- en achterzijde ziet er verzorgd uit. Aan de 
voorzijde in de groenstrook langs de weg staan diverse mooie bomen, die de 
woning veel privacy bieden. 





Begane grond - entree & slaap-/werkkamer

Begane grond: overdekte entree met verlichting en brede voordeur bestaande 
uit 2 delen, royale hal met vide,  tegelvloer v.v. vloerverwarming, spachtelputz 
wandafwerking en gestuukt plafond. Hardhouten trap naar verdieping. In de 
gehele woning zijn fraaie paneeldeuren in lichte kleurstelling. De meterkast is 
voorzien van 9 groepen, 2 x aardlekschakelaar en krachtstroom. De 
toiletruimte is v.v. hangtoilet en fonteintje. 




De slaap-/werkkamer op de begane grond is eveneens v.v. tegelvloer met 
vloerverwarming en heeft een afmeting van 3.40 x 4.00 m. 







Begane grond - woonkamer

De woonkamer is in L-vorm met schuifpui naar de tuin, gashaard. De 
woonkamer is verdeeld in eet- en zitgedeelte. 

De vloer is afgewerkt met tegelvloer v.v. vloerverwarming, de wanden met 
spachtelputz en het plafond is gestuukt.







Begane grond - woonkeuken & bijkeuken

De woonkeuken ziet er sfeervol uit met balken plafond en hoekkeukenblok in 
lichte kleurstelling en hardstenen aanrechtblad. Vanuit de keuken hebt u 
zicht op de fraaie tuin. Aan inbouwapparatuur is aanwezig: 6-pits gasfornuis, 
afzuigschouw met afzuigkap, afwasmachine en koelkast. 




De praktische bijkeuken is geheel betegeld en biedt ruimte voor het witgoed. 
Verder is er de CV-ruimte met de HR combiketel, Nefit Ecomline uit 1997. 
Vanuit de bijkeuken hebt u toegang tot de overkapping en de tuin.







Verdieping

Op de verdieping een overloop, ouderslaapkamer met balkon en 
garderoberuimte, 2e slaapkamer met dakkapel en een 3de slaapkamer. De 
royale badkamer is geheel betegeld en voorzien van een hoekligbad, wastafel 
met spiegel, inbouwverlichting, designradiator, inloopdouche en inloop 
hangtoilet.




Middels een vlizotrap komt u op de royale bergzolder. 









Tuin

De tuin aan zowel de voor- en achterzijde, ziet er verzorgd uit. Aan de 
voorzijde in de groenstrook langs de weg staan diverse mooie bomen, die de 
woning veel privacy bieden. 




De sfeervolle veranda in de tuin heeft een pannen dak. 









Garage

De garage is in spouw opgetrokken en voorzien van elektra, verwarming, 
water, schrobput, roldeur en een zolderverdieping. 




Op de oprit is ruimte voor meerdere auto's. 





Ligging en locatie

De woning is gelegen in het dorpscentrum, zodat alle dagelijkse 
voorzieningen zich binnen handbereik bevinden. In Dussen zelf zijn alle 
dagelijkse voorzieningen te vinden en ook in het nabij gelegen Almkerk zijn 
verschillende winkels. In 10 auto minuten staat men in hartje Gorinchem. Via 
de Rijksweg A27 zijn ook verschillende steden zoals Gorinchem, Breda, 
Waalwijk en Den Bosch snel te bereiken.





Kenmerken

Bouwjaar 1998
Perceelgrootte 700 m²
Inhoud ca. 650 m³
Type woning vrijstaande woning
Woonoppervlakte 177 m²

Kamers 6
Slaapkamers 4
Tuin tuin rondom
Locatie in woonwijk

Vraagprijs € 695.000 k.k.













Wonen in Dussen

Dussen heeft op dorpsniveau goede voorzieningen. In het dorp zijn twee basisscholen, diverse

winkels, fysiotherapie en actieve (sport)clubs en verenigingen. Middelbare scholen zijn op

fietsafstand. De bushalte ligt op 50 meter afstand. Rondom Dussen is het heerlijk fietsen,

wandelen en recreëren. De Bergsche Maas met gratis pontverbinding naar Waspik en de A59 ligt op

korte afstand. Het dorp Dussen ligt zeer gunstig ten opzichte van de A27 en A59. Op het klaverblad

bij Gorinchem, slechts op 10 auto minuten naar het noorden, kunt u naar de A15 en de A16 ligt op

10 minuten naar het zuiden.

"Een rustig 
dorp in een 
mooie 
omgeving"







Al meer dan 35 jaar een begrip in de regio Land van Heusen en Altena

Colofon

Dit object wordt verkocht onder begeleiding van Paans Makelaars.



Voor meer informatie over dit object of het plannen van een bezichtiging kunt u contact opnemen 
met Paans Makelaars.




Wij horen graag van u.

Adres

Hoogstraat 44

4251 CM

Werkendam

Contact

0183 - 30 10 00

info@paansmakelaars.nl

www.paansmakelaars.nl



Adres

Hoogstraat 44

4251 CM

Werkendam

Contact

0183 - 30 10 00

info@paansmakelaars.nl

www.paansmakelaars.nl


