
WONEN IN

NISSE

NISSESTELLE 3

WONINGBROCHURE



LEUK DAT U DEZE

WONING BEKIJKT!

Zeeuws Landgoed is een flexibel, middelgroot


makelaarskantoor met als werkgebieden Oost-Flakkee,


Schouwen-Duiveland, het eiland Tholen, Noord & Zuid-Beveland


& Walcheren. Het hoofdkantoor staat in Bruinisse en tevens is


er een kantoor in Heinkenszand. Vandaar uit is Zeeuws Landgoed


actief in deze regio met een team van enthousiaste medewerkers.

Ab van den Ouden, makelaar

Nissestelle 3

Op zoek naar een buitenspulletje, maar zoek je niet te veel grond 

onder je voeten? Welnu, dan is deze uitgebouwde en 

gerenoveerde woning op 651 m² misschien iets voor jou/jullie. 

Het weidse uitzicht vanuit de woonkamer of vanuit de achtertuin 

is echt zeer fraai te noemen. De afstand naar Goes of de A58 is 

niet noemenswaardig, in no-time ben je richting de Randstad.
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•
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Type


Bouwjaar


Grondoppervlakte


Woonoppervlakte


Inhoud


Aantal kamers


Aantal slaapkamers


Verwarming


Onderhoud

Vrijstaande woning


1930


651 m²


Circa 195 m²


Circa 868 m³


5


4


Via Cv-combiketel (2011)


Goed
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INDELING. 

We gaan de woning binnen in de nieuwe aanbouw en zien de 

grote ruimte met o.a. diverse aansluitingen om hier een 

indeling naar eigen keuze te realiseren.

Als we naar links gaan komen we in de inpandige, zeer ruime 

garage. Deze ruimte laat menig man het hart sneller doen 

kloppen. In deze geïsoleerde garage is o.a. de CV ketel 

alsmede de omvormer geplaatst.

Als we teruggaan naar de entree dan komen we in de royale 

bijkeuken. Vanuit de bijkeuken gaan we naar de vroegere 

achterhal met o.a. plavuizenvloer en meterkast. Vanuit deze hal 

komen we in de keuken aan de achterzijde van de woning.
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Keuken.


De keuken heeft een werkeiland en twee keer een rechte 

keukenopstelling met o.a. een vaatwasser, afzuigkap en verder 

tuindeuren naar de beschutte achtertuin.

WOONKAMER. 

Gaan we verder, dan komen we in de woonkamer met o.a. 

schouwpartij (met haard) en een fraai uitzicht op het weidse 

polderlandschap. Vanuit de woonkamer gaan we naar de 

voorhal met vernieuwd toilet voorzien van een hangcloset, 

radiator en fonteintje.
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1E VERDIEPING. 

Vanuit de voorhal nemen we de trap naar de 1e verdieping. 

Hier aangekomen krijgen we toegang tot de twee slaapkamers 

aan de achterzijde en een complete moderne badkamer met 

ligbad, douche, toilet, en badmeubel.

Vanaf de overloop lopen we door naar de nieuw gebouwde 

aanbouw. Deze ruimte, die dus volledig is geïsoleerd, heeft een 

voorkamer en twee zeer ruime slaapkamers met o.a. 

geïsoleerde dakramen.

2e Verdieping.


Middels een vlizotrap krijgen we toegang tot de bergzolder. 
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ALGEMEEN

Komen we dan buiten, dan hebben we aan de 

voorzijde ruimte voor meerdere auto’s. Verder div. 

fruitboompjes en gazon. De achterzijde ligt qua 

bezonning betreft perfect en is nog naar eigen 

inzicht in te richten.
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PLATTEGRONDEN
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PLATTEGRONDEN
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PLATTEGRONDEN
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KADASTRALE KAART
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WONEN IN

NISSE

Het Zuid-Bevelandse dorp Nisse is een 

kerkringdorp van oorsprong. Maar de ring rond de 

kerk is in de loop der tijd een dorpsplein 

geworden. Om het plein heen staan 

gerestaureerde woningen. Het dorp ligt midden in 

de Zak van Zuid-Beveland tussen de bloemdijken. 

Dat alles maakt Nisse waarschijnlijk tot één van de 

mooiste dorpen van Zeeland.





Het rechthoekige dorpsplein is één van de


kenmerken van het dorp. Het plein is in 1975


volledig gerestaureerd. Aan de zuidkant staat de


kerk uit de 15e eeuw. Hier zijn fresco's en oude


grafzerken te zien. De karakteristieke kerktoren


stamt uit de 14e eeuw en is in de wijde omgeving


van het dorp te zien. Op het plein staat een 18e


eeuwse waterpomp en een vaete. Dat is de


Zeeuwse benaming voor een dorpsvijver, die werd


gebruikt als drinkplaats voor het vee.

KENMERKEN

Scholen:


Afstand tot scholen:


Zorgvoorzieningen:


Afstand tot zorgvoorzieningen:


Winkels:


Afstand tot winkels:


Vrijetijdsmogelijkheden:


Afstand tot Antwerpen: 

Ja


In omliggende kernen


Ja


In omliggende kernen


Ja


In omliggende kernen


Div. in de omgeving


Circa 65km
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Z E E U W S  L A N D G O E D

WAARMEE KUNNEN WIJ

U VAN DIENST ZIJN?

HULP BIJ VERKOOP
Bekijk ons volledige diensten aanbod


op onze website: ZEEUWSLANDGOED.NL

U heeft besloten uw huis te koop te zetten. Daar komt


uiteraard wat meer bij kijken dan alleen een bord in de


tuin en een advertentie op internet zetten. Er is veel om


over na te denken. Wat is een realistische vraagprijs en


hoe gaan we die bepalen? Waar vinden we potentiële


kopers? Waarom is een bouwkundig rapport nuttig? 

Hoe lang gaat het duren voor het huis verkocht is?





Wij kunnen u een antwoord geven op al uw vragen en


maken samen met u een plan van aanpak. Daarin 

leggen we vast wat wij voor u doen en welke kosten dat


met zich meebrengt. Zo heeft u een compleet en


helder overzicht omtrent het traject van de verkoop van


uw woning.





Daarnaast ontvangt u van ons een





van uw woning!

HULP BIJ AANKOOP

GRATIS WAARDEBEPALING

U heeft uw droomwoning gevonden? Het is dan heel


menselijk om elementen rooskleuriger te zien dan ze in


werkelijkheid zijn of simpelweg over het hoofd te zien.


Daarnaast is het zo dat de verkopend makelaar maar


één belang heeft en dat is een optimaal resultaat 

behalen voor zijn klant. Wij gaan bij aankoop met u mee


om u te adviseren en voor u te onderhandelen. Op deze


manier bent u verzekerd van een juiste beslissing.

TAXATIE Kostprijs € 329,50 incl. b.t.w..

Wij zijn gecertificeerde makelaar/taxateurs. U kunt


ons inschakelen voor het taxeren van uw woonhuis 

of bedrijfsruimte.






 Wanneer heeft u een taxatierapport nodig?


• Bij het verkrijgen of verhogen van uw hypotheek


   bij een bank of verzekeringsmaatschappij


• Voor aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie


• Ten behoeve van de fiscus (bijvoorbeeld voor


   successierechten)


• Bij boedelscheiding in verband met een scheiding


• Bij aan- of verkoop van uw woonhuis of    


   bedrijfsruimte (MKB)

EEN INVESTERING

DIE U GEGARANDEERD

TERUGVERDIENT

>>

De kosten van onze full-service zijn € 795,00 incl. btw.


Een investering die u door onze inzet bij de aankoop 

van de woning gegarandeerd terugverdient!
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HEEFT U VRAGEN?
OF IS DEZE WONING (NOG) NIET WAT U ZOCHT?

WIJ STAAN

VOOR U KLAAR
A B & N I E L S VAN DEN OUDEN

ZEEUWS LANDGOED


KERKLAAN 1A


4451 BE HEINKENSZAND

T. 0113 - 205608


E. INFO@ZEEUWSLANDGOED.NL


I. WWW.ZEEUWSLANDGOED.NL


