
Buitendijk 12
4255 GV Nieuwendijk

€ 399.000 k.k.



Perceelopp.

1400 m²
Inhoud

ca. 300 m³



Over de woning

Aan de rand van het natuur- en recreatielandschap De Brabantse Biesbosch 
en direct aan het water De Bleek ligt deze 2/1 kap woning met grote serre en 
blokhut. De woning is gasloos, heeft 18 zonnepanelen en is voorzien van 
glasvezel internetaansluiting. 




De woning is rietgedekt – koel in de zomer - met een groot terras waarop de 
halfronde, zonnige serre gebouwd is. 





Begane grond

Indeling begane grond: via de zij-entree komt u in de hal met plavuizen 
vloertegel. De toiletruimte is geheel betegeld en voorzien van een hangtoilet.  
De woonkeuken heeft een schiereiland en is v.v. keramische kookplaat, 
afzuigkap, koelkast, combimagnetron, spoelbak, opbergruimte en plaats voor 
wasmachine, vaatwasser en vriezer. 




De woonkamer heeft een schouw met houtkachel, balken plafond en 
trapopgang naar de verdieping. Hier is tevens de toegang tot een kleine 
kelder. De badkamer is geheel betegeld en v.v. hoek ligbad, wastafelmeubel 
en kwartronde douchecabine. 




Aan de keuken en badkamer ligt de grote serre, welke via een eigen deur ook 
toegang biedt tot de woning.















Verdieping

Op de verdieping is de technische ruimte met de nieuwe, zuinige elektrische 
boiler. Verder zijn er 3 slaapkamers. Via een luik komt u op het bergzoldertje. 





Tuin

De diepe, zonnige tuin aan de achterzijde op het westen met knotwilgen aan 
het water en veel begroeiing heeft een diepte van maar liefst circa 60 meter.




In de relatief onderhoudsarme tuin staat een grote blokhut van circa 23 m². 
Aan de woning is een grote serre gebouwd waar het heerlijk vertoeven is en u 
van vroeg in het voorjaar tot laat in najaar kunt genieten van het prachtige en 
blijvende verre uitzicht over het landschap. 













Locatie en ligging

Op slechts geringe afstand ligt het kleinschalige winkelcentrum van 
Nieuwendijk. De A-27 is binnen enkele minuten bereikbaar en u bent zo in 
Gorinchem of Breda.





Kenmerken

Bouwjaar 1900
Perceelgrootte 1400 m²
Inhoud ca. 300 m³
Type woning 2-onder-1-kapwoning
Woonoppervlakte 83 m²

Kamers 4
Slaapkamers 3
Tuin achtertuin, zijtuin
Locatie -

Vraagprijs € 399.000 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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