
Burchtstraat 29
4251 ZC Werkendam

€ 389.000 k.k.



Perceelopp.

320 m²
Inhoud

ca. 370 m³



Over de woning

In een rustige omgeving is deze vrijstaande woning met vrijstaande houten 
bergingen op een perceel van 320 m² eigen grond gesitueerd.  De woning is 
gebouwd omstreeks 1950 en in 1984 uitgebouwd waardoor de woning een 
inhoud heeft van circa 370 m³. De CV combi-ketel, Bosch HRC s uit 2006. 

In de aanbouw is op de begane grond een keuken met overdekt terras en op 
de verdieping een slaapkamer met een ruim balkon gecreëerd.




Verder is er in de woning een kelder van 2.00 x 4.25 meter. Deze is 
bereikbaar via de woonkamer.



Begane grond

Indeling begane grond: via een overdekte entree komt u in de hal met 
meterkast en toiletruimte,  de L-vormige woonkamer is voorzien van een 
gashaard en dubbele deur naar overdekt terras. Aansluitend is de verscholen 
keuken met toegang tot de tuin. De keuken is in hoekvorm met 
inbouwapparatuur en aansluiting voor de wasmachine. 













Verdieping

Op de verdieping zijn 4 slaapkamers waarvan 2 met inbouwkast en 2 met 
toegang naar het balkon. De luxe badkamer is bereikbaar via de overloop en 
is geheel betegeld en voorzien van vloerverwarming,  hangtoilet (Sanibroeur), 
wastafelmeubel met spiegelwand, inloopdouche en designradiator. 




Tot slot is er nog een bergzoldertje welke via een vlizotrap bereikbaar is. 













Tuin

De tuin is prachtig aangelegd met diverse terassen, veel begroeiïng en 
sierbestrating. Op het overdekte terras kunt u tot 's avonds laat heerlijk 
buiten zitten. 







Berging

De houten berging met pannen dak is verdeeld in twee gedeeltes. De 
afmeting is 3.00 breed en totaal 5.55 meter lang. 



Ligging en locatie

De ligging van de woning is perfect. Het is namelijk gelegen op heel korte 
afstand van het dorpscentrum. Ook dagelijkse voorzieningen als scholen, 
supermarkt, etc. bevinden zich binnen handbereik. 





Kenmerken

Bouwjaar 1950
Perceelgrootte 320 m²
Inhoud ca. 370 m³
Type woning vrijstaande woning
Woonoppervlakte 103 m²

Kamers 6
Slaapkamers 4
Tuin tuin rondom
Locatie in woonwijk

Vraagprijs € 389.000 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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