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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

Westdijk 14

Wij als Zeeuws landgoed zijn in onze nopjes met de 

verkoopopdracht van deze schitterende landelijk gelegen 

woonboerderij. Door de ideale ligging, aan de rand van het dorp, 

maar toch de vrijheid van het buiten wonen is dit fraai 

onderhouden en goed afgewerkte object een lust voor het oog 

van de paardenliefhebber. 
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Type


Bouwjaar


Grondoppervlakte


Woonoppervlakte


Inhoud


Aantal kamers


Aantal slaapkamers


Verwarming


Onderhoud

Vrijstaande woning


1991


21.496 m² 


Circa 270 m²


Circa 1030 m³
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Via Cv-combiketel (2015)


Uitstekend
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DE WONING
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Schitterende 
landelijk gelegen

woonboerderij 
met veel 

leefruimte en een 
perfecte 

afwerking

Als we de elektrische toegangspoort zijn doorgereden komen we aan de achterzijde 

van de woonboerderij en genietend van het uitzicht lopen we langs de paardenstallen, 

over het grote terras en treden via het voormalige klompenkot naar binnen. Daar komen 

we in de ruime bijkeuken, met twee fraaie op maat gemaakte houten kastenwanden. 

Aan de ene zijde voor de cv-ketel en aan de andere zijde voor witgoedopstelling etc. 

met een natuurstenen vloer. 





Over de gehele begane grond ligt, m.u.v de beneden slaapkamer, vloerverwarming.
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KEUKEN. 

Eens als u verder de grote woonkeuken binnenstapt wordt het 

nog meer genieten. Dit kan met recht een woonkeuken 

genoemd worden, met o.a. een enorme eettafel, een fraaie 

opstelling met topinbouwapparatuur, een eiland, grote 

inbouwkasten van massief hout. 

De royale lichtstraat zorgt voor een fijne lichtinval. 





Vanuit de woonkeuken lopen we verder naar het, nu in gebruik 

als, ruime kantoor met eigen toilet, pantry en aparte zijingang 

waardoor je privé en zakelijk gescheiden kunt houden. 

Door de goede sfeer is het fijn om hier te kunnen werken. 
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Komen we terug dan gaan we via de woonkeuken naar de 

sfeervolle living met o.a. schouw met een Dik Geurts haard, drie 

dubbele tuindeuren met veel lichtinval en vrij uitzicht op tuin en 

stallen. 

SLAAP-/BADKAMER. 

Via een mooie taatsdeur, lopen we, vanuit de living, de ruime hal 

in met vide, garderobe, fraai toilet en gelijkvloers een slaapkamer 

met eigen inpandige badkamer met fraai tegelwerk en een 

natuurstenen waskom.
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1E VERDIEPING.

Op de eerste verdieping, een brede overloop met moderne 

pvc-vloer en mooi afgewerkt apart toilet met een natuurstenen 

vloer. 

Als we verder lopen komen we de tweede ruime slaapkamer in 

met eigen inloopkast en complete badkamer en suite met 

mooi tegelwerk en natuurstenen waskom en regendouche.

Als we teruglopen, over de overloop, treden we aan de andere 

kant, de geweldige master bedroom in. Met aparte complete 

ruime badkamer en een royale dressroom. Een droom voor 

vrouwen en/of mannen. 
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Algemeen

Buiten aangekomen treffen we het volgende aan, een ruim terras 

met grote keramische tegels en veranda met schaduwdoek, en 

diverse terrassen waar het heerlijk vertoeven is. 

Fraaie paardenstallen en een grote boerenschuur waar meer dan 

voldoende ruimte is om bijv. meerdere stallen te realiseren. 

Verder nog een klein bijgebouwtje, een eb en vloed paardrijbak, 

een paddock en aan beide kanten van de woonboerderij diverse 

ruime weides met duurzame, omzoomde afrastering.
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PLATTEGRONDEN
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PLATTEGRONDEN
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WONEN IN

HEINKENSZAND

Heinkenszand is de grootste kern met ongeveer


6000 inwoners. Het dorp is het bestuurlijk centrum


van de gemeente Borsele. Heinkenszand was 

oorspronkelijk een apart eiland en is ontstaan


als dijkdorp. Het is een dorp met ruime


nieuwbouwwijken. De inwoners komen uit alle


delen van Nederland. Velen vinden hun werk


in het Sloegebied.





De voorzieningen in Heinkenszand zijn erg goed.


Er zijn uitstekende accomodaties. In het nabij


gelegen recreatiegebied 'Stelleplas' vindt u een


zwembad, camping en vakantiebungalowpark.


Het ontmoetingscentrum annex sporthal 'De


Stenge' heeft evenals het winkelbestand een


regionale functie. Het biedt legio mogelijkheden


voor tentoonstellingen, vergaderingen, 

sportbeoefening, shows etc. Ook vindt u er een


bibliotheek. 

KENMERKEN

Scholen:


Afstand tot scholen:


Zorgvoorzieningen:


Afstand tot zorgvoorzieningen:


Winkels:


Afstand tot winkels:


Openbaar vervoer:


Afstand tot openbaar vervoer:


Vrijetijdsmogelijkheden:


Afstand tot Antwerpen: 

Ja


Circa 680


Ja


Circa 680m


Ja


Circa 2100m


Ja


Circa 450m


Div. in de omgeving


Circa 67km
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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


