
Vlierdreef 27
4254 GJ Sleeuwijk

€ 375.000 k.k.



Perceelopp.

376 m²
Inhoud

ca. 360 m³



Over de woning

Op een royaal perceel gelegen 2/1 kap met zowel aan voor- als achterzijde 
een dakkapel, berging, carport en tuinhuisje. Het perceel is maar liefst 376 m² 
groot en de tuin ligt op het zuiden. De oprit en carport biedt ruimte om 
meerdere auto's te parkeren. 




Het dak, de spouwmuren en de vloer is geïsoleerd. Verder is de woning 
voorzien van dubbel glas en enkele ramen met HR + glas. Op het achter 
dakvlak liggen 9 zonnecellen. 




De woning is gebouwd omstreeks 1986 en heeft een inhoud van circa 360 m³. 
De CV combiketel is uit 2013, Intergas Kompakt HRE. 





Begane grond

Indeling: entree, hal, meterkast en toiletruimte. De royale woonkamer is in L-
vorm met aan de tuinzijde een schuifpui. De open keuken is in hoekopstelling 
en voorzien van koelkast, afzuigscherm, 5-pits gaskookplaat, apothekerskast, 
granieten aanrechtblad, combi oven en diverse onder- en bovenkastjes.




De begane rondvloer is voorzien van tegels met vloerverwarming.











Verdieping

Op de 1e verdieping zijn 3 slaapkamers waarvan 1 met dakkapel. Op de 
overloop is een airco aanwezig. De badkamer met dakkapel is grotendeels 
betegeld en voorzien van toilet, ligbad, inloopdouche en wastafelmeubel. 




Via een vlizotrap komt u op de zolder.









Tuin

De ruime achtertuin is gelegen op het zuiden. De tuin is voorzien van een 
ruim terras, gazon, houten en groene erfafscheiding en een houten tuinhuis. 







Ligging en locatie

De ligging van de woning is gunstig nabij een speeltuintje voor de kinderen en 
het winkelcentrum "De Nieuwe Es", waar onder andere Da drogist, Albert 
Heijn en Bruna vertegenwoordigd zijn, evenals vele andere dorpswinkels met 
bakker en groenteman. Verder kent het dorp diverse soorten voortgezet 
onderwijs, basisscholen, zwembad, tennisveld, voetbalveld, etc. Ook de 
geografische ligging ten opzichte van de Rijksweg A-27 is perfect.





Kenmerken

Bouwjaar 1986
Perceelgrootte 376 m²
Inhoud ca. 360 m³
Type woning 2-onder-1-kapwoning
Woonoppervlakte 100 m²

Kamers 5
Slaapkamers 3
Tuin achtertuin, voortuin, zijtuin
Locatie in woonwijk

Vraagprijs € 375.000 k.k.















Wonen in Sleeuwijk

Sleeuwijk is een geliefd dorp met vele voorzieningen. Op korte afstand van de woning ligt een fraai

winkelcentrum "De Nieuwe Es", scholen zijn er van peuterspeelzaal tot en met voortgezet

onderwijs. Ook sportief heeft Sleeuwijk u veel te bieden. De aansluiting op de A27 en het

klaverblad Gorinchem is op slechts enkele autominuten rijden van de woning.

"Het is 
heerlijk 
wonen in 
Sleeuwijk"



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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