
Parallelweg 60
4283 GS Giessen

€ 645.000 k.k.



Perceelopp.

877 m²
Inhoud

ca. 685 m³



Over de woning

Op een ruim perceel van maar liefst 877 m² staat deze vrijstaande semi-
bungalow met serre, garage en alle voorzieningen op de begane grond. De 
woning is gebouwd rond 1974 en heeft een inhoud van ca. 685 m³. 

Aan de voorzijde heeft u vrij uitzicht over het polderlandschap.




De tuin rondom de woning ziet er verzorgd uit met aan de voorzijde van de 
woning een fraaie tuin met voetpad en groenvoorziening. Parkeergelegenheid 
op eigen terrein voor minimaal 3 auto's. 

Verder beschikt de woning over een garage met een afmeting van 6.00 x 5.50 
m en is voorzien van elektra en water.




De woning is voorzien van muurisolatie, dubbel glas met roedeverdeling en 
luiken aan de buitenzijde. 




Er zijn in de afgelopen jaren een aantal verbeteringen aangebracht. Zo is er in 
2021 een nieuwe CV-ketel geplaatst, Remeha Avanta Ace HR, is in 2018 de 
meterkast vervangen en het buiten schilderwerk is verricht in 2020.



Aan de voorzijde een voetpad 
en groenvoorziening.





Begane grond

Indeling: overdekte entree, royale hal met vide, meterkast en trapopgang. 
Vanuit de hal heeft u toegang tot de L-vormige woonkamer met 
aangebouwde serre. In de woonkamer is een schouw met inzethaard. De 
vloer is afgewerkt met lamel parket. Via de schuifpui komt u in de ruime 
serre van ca. 30 m². 




De verscholen keuken is voorzien van inbouwapparatuur als koelkast, 
afwasmachine, combi-magnetron, keramische kookplaat, magic-corner en 
afzuigkap. Aansluitend aan de keuken is een portaal met toiletruimte en 
bijkeuken met opstelplaats voor de was- en droogmachine. De praktische 
inbouwkasten bieden u veel opbergruimte. Via de bijkeuken krijgt u toegang 
tot de ruime kelder. 




Op de begane grond bevinden zich tevens een ruime slaapkamer en een 
aangrenzende badkamer, welke is voorzien van een ligbad en dubbele 
wastafel met spiegelwand. 



De prachtige trapopgang 

met vide.



De woonkamer heeft een 
balkenplafond en open haard.





De ruime serre van ca. 30 m².





De keuken is van alle 

gemakken voorzien.



De praktische bijkeuken.



Vanuit de bijkeuken heeft u 
toegang tot de kelder.



De slaapkamer en badkamer 

op de begane grond.



Verdieping

Indeling: overloop, 4 slaapkamers, waarvan 2 met dakkapel, CV-ruimte en de 
2e badkamer v.v. toilet, inloopdouche en wastafelmeubel met spiegelkast. 



Slaapkamer 2.



Slaapkamer 3.



Slaapkamer 4.



Slaapkamer 5.



De badkamer op de verdieping.





Tuin

De fraaie achtertuin is gelegen op het noordoosten. Doordat de tuin heerlijk 
ruim is, kunt u op zonnige dagen kiezen voor zowel schaduw als zon. 




De tuin is groen aangelegd, met een gazon en diverse bomen en struiken. 







Garage

De woning beschikt over een garage met een afmeting van 6.00 x 5.50 m en 
is voorzien van elektra en water.



Ligging en locatie

Het dorp Giessen heeft een redelijk hoog voorzieningenniveau. Op 
fietsafstand is er een nieuw winkelcentrum voor uw dagelijkse 
boodschappen. Ook zijn er scholen, verenigingen, sportclubs etc.. De woning 
ligt op loopafstand van het natuurgebied Het Almbos; hier is het heerlijk 
wandelen en genieten van de natuur! 




Op een paar honderd meter loopt de N322 die een snelle verbinding is naar 
de A27 of A2. Met enkele minuten rijdt u op de A27. Ook de A59 is goed 
bereikbaar. Hierdoor zijn verschillende steden, zoals Den Bosch, Zaltbommel, 
Waalwijk, Gorinchem en Breda snel en makkelijk te bereiken. De pont bij 
Brakel vervoert u snel naar de A15.



Kenmerken

Bouwjaar 1974
Perceelgrootte 877 m²
Inhoud ca. 685 m³
Type woning vrijstaande woning
Woonoppervlakte 210 m²

Kamers 6
Slaapkamers 5
Tuin tuin rondom
Locatie in woonwijk, vrij uitzicht

Vraagprijs € 645.000 k.k.















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.
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4251 CM
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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


