
Bakkerskilstraat 47
4251 ZK Werkendam

€ 269.000 k.k.



Perceelopp.

184 m²
Inhoud

ca. 295 m³



Over de woning

In een geliefde woonwijk gelegen tussenwoning met overkapping, stenen 
berging, houten berging en veranda op een perceel van maar liefst 184 m² 
eigen grond. De woning is gebouwd rond 1961 en is voorzien van rolluiken, 
dakisolatie en dubbel glas op de begane grond. 



Begane grond

Indeling begane grond: entree met trapopgang, toiletruimte en trapkast. De 
doorzonwoonkamer is afgewerkt met een laminaatvloer en stuc wand- en 
plafondafwerking. In de woonkamer is een schouw met een sfeervolle 
houtkachel. De verscholen keuken is voorzien van afzuigkap en fornuis. 













Verdieping

Op de verdieping is de overloop en 3 slaapkamers van respectievelijk circa 10, 
9 en 8 m² groot. In alle drie de slaapkamers is een inbouwkast. De badkamer 
is geheel betegeld en voorzien van een 1/4 ronde douchecabine, 
designradiator en een wastafel met planchet en spiegel. 




Boven de slaapkamers is nog een bergzoldertje.  







Tuin

De diepe tuin welke op het zuiden is gesitueerd biedt ruimte aan de stenen 
berging, een veranda en een tuinhuisje. 

Aan de achtergevel van de woning is nog een stukje overkapping. 




In de berging hangt de CV-combiketel uit 2011, Remeha Avanta HR. 









Ligging en locatie

De ligging van het dorp Werkendam is gunstig, dichtbij de rivier De Merwede, 
het natuurpark De Biesbosch. Fietsen, wandelen, varen het is allemaal 
voorhanden in Werkendam. Het centrum van Werkendam heeft rondom de 
Hoogstraat vele winkels en supermarkten. De A-27 ligt op enkele minuten 
rijden.




Voor de dagelijkse boodschappen is de supermarkt aan het eind van de 
straat.





Kenmerken

Bouwjaar 1961
Perceelgrootte 184 m²
Inhoud ca. 295 m³
Type woning tussenwoning
Woonoppervlakte 87 m²

Kamers 4
Slaapkamers 3
Tuin achtertuin, voortuin
Locatie in woonwijk

Vraagprijs € 269.000 k.k.















Wonen in Werkendam

Werkendam is een prettig dorp met een hoog voorzieningenniveau. Er zijn winkels, scholen, kerken,

verenigingen, sportclubs, natuur, een zwembad en er is veel bedrijvigheid. Het grenst aan Nationaal

Park "De Biesbosch", waar u heerlijk kunt recreëren. Landelijk gezien is de ligging van Werkendam 
zeer gunstig, want binnen 10 minuten rijdt u op de A27 of A15. Vanaf "De Tol" is het openbaar 
vervoer ook goed geregeld.

"Een dorp 
met vele 
gezichten"



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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