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Vrijstaande woning 

       op 1.560 m2 grond.



Schitterend object, smaakvol gerenoveerd met veel ge-
voel voor sfeer, kwaliteit en ambiance. Het geheel is gun-
stig gelegen aan de rand van Meeuwen op nog geen hon-
derd meter wandelen van het landelijke buitengebied. De 
prima combinatie van een groot kavel met royale tuin en 
boomgaard, de karakteristieke woning met authentieke 
details, de grote tuingerichte halfopen serre, het gezel-
lige en grote tuinhuis (van alle gemakken voorzien) en de 
uitstekende locatie staan garant voor een uniek aanbod.

De woning met Franse kap en uitgebouwde keuken meet 
maar liefst 650 m3 inhoud en is volledig vernieuwd. Alle 
wanden zijn opnieuw afgewerkt en geïsoleerd, de instal-
laties en leidingen zijn volledig vervangen, de gevels zijn 
in topconditie gebracht en de woning is van een sfeervol 
interieur voorzien. Waaronder een ruime living met erker, 
kachel en massief houten vloer, een sfeervolle en com-
plete Diepeveen keuken, een master bedroom met prach-
tige dakkapel en balkon, royale tuingerichte serre, twee 
badkamers, een kelder en nog meer.

Voor uw auto kunt u kiezen uit een eigen parking, de 
carport of de gemetselde garage. Tevens is er nog een 
vrijstaande houten berging, een tweede tuinhuis en een 
grote ren voor huisdieren voorzien. 

Een prachtige siertuin van buxushagen, lavendel, struiken 
en bomen met daarachter een groot gazon dat overgaat 
in de pittoreske boomgaard maakt tenslotte het plaatje 
compleet. Kortom een geweldig aanbod dat het bezichti-
gen meer dan waard is.

Indeling.
Begane grond: entree die overgaat in de stijlvolle cen-
trale gang met garderobe, meterkast en toegang tot kel-
der, toilet, slaapkamer en woonkamer. Royaal toilet met 
wastafel, sfeervolle living met prachtige houten vloer, 
vrijstaande kachel, architraven rond deur en kozijnen, 
prachtige erker en veel invallend daglicht. De woonka-
mer gaat aan achterzijde over in de aangebouwde ruime 
en complete keuken met vloerverwarming. Door het 
raam boven het aanrecht is er contact met de tuin en 
serre, die bereikbaar is via een dubbele tuindeur. 

Eerste verdieping: via de trap tussen woonkamer en 
keuken wordt de overloop bereikt. Op de eerste verdie-
ping bevindt zich de master bedroom met stijlvolle hoge 
dakkapel voorzien van dubbele openslaande deuren 
naar het balkon, volledig betegelde badkamer en suite 
met ligbad, douchecabine, toilet, twee wastafels en 
designradiator.  Verder heeft de verdieping twee slaap-
kamers, een tweede volledig betegelde badkamer met 
wastafel, douchecabine, toilet en ruimte voor de wasma-
chine. Via de overloop is de kleine zolder met de CV 
ketel bereikbaar.
 
De gehele woning kenmerkt zich door prachtige authen-
tieke detailles, zoals de Franse kap, gevels met knipvoe-
gen, architraven, paneeldeuren, geïntegreerde houten 
rolluiken en niet te vergeten een heuse wijnkelder.

                   Dorpsstraat 13 te Meeuwen
        Vraagprijs € 449.000 k.k.

Stijlvol en 
    uitstekend gerenoveerd.
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Soort woning:

Type woning:

Ligging:

Woonplaats:

Voorzieningen:

Kadastraal bekend:

Bouwjaar:

Perceeloppervlak:

Inhoud woning ca.:

Woonoppervlak ca.:

Aantal kamers:

Tuin en erf:

Fundatie:

Vrijstaand.

Eengezinswoning.

Aan rustige weg, aan de rand van het dorp.

Meeuwen.

Meeuwen is een rustig en gemoedelijk Brabants dorpje met 
een landelijke omgeving, centraal gelegen in het Land van 
Heusden en Altena. Voor de dagelijkse voorzieningen maken 
de inwoners gebruik van het nabije Wijk en Aalburg dat be-
schikt over een flink dorpswinkelcentrum met o.a. Emte Su-
permarkt, Kruitvat, Hema, kledingwinkels, fietswinkels, alle 
versgroepen, alle dagelijkse medische voorzieningen, diverse 
autobedrijven,  diverse sportgelegenheden, etc. De ligging van 
Meeuwen aan de N283 zorgt voor een snelle ontsluiting naar 
de A27 en de A59. Het grote stadswinkelcentrum van Waalwijk 
ligt via een pondverbinding op krap tien minuten rijden.

Aalburg B 1192, 1193, 1194 en 1344.

1906  Renovatiejaar: 

KENMERKEN

1.567 m2

650 m3 

140 m2

5 
 

 
  

Aan de voorzijde vormen Leilinden het groene aanzicht in com-
binatie met een smeedijzeren hekwerk en poort. Direct daar-
achter een siertuin van buxushagen, lavendel en struiken. Aan 
de linkerzijde bevindt zich de oprit en parking van riviergrind 
met de carport en garage. Aan de rechterzijde een meterbreed 
pad van riviergrind naar de voordeur van de woning en direct 
langs de linkergevel naar serre en achterdeur.
Achter de siertuin en in het verlengde van de achtergevel 
van de woning bevindt zich een hoge groene haag. Gevel en 
haag vormen een natuurlijke overgang naar de geheel in pri-
vacy gelegen grote achtertuin. Deze is breed en diep, volle-
dig omzoomd met hoge haag en bestaat uit een groot gazon, 
plantenborders en een kleine sierlijke boomgaard van volwas-
sen oude fruitbomen en enkele paden van sierklinkers. Aan 
de achterzijde een brede poort met aansluitend een openbaar 
wandelpad naar de weg.

Adequaat gemetselde fundatie, getuige ook de prima status 
van de gevels.
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Gebruiksopp. interne bergruimten: 
Gebruiksopp. externe (berg)ruimten:
Gebouwgebonden buitenruimten:

Aantal slaapkamers:

2003

9 m2
72 m2
27 m2

4



Bouwaard:

Vloerconstructie:

Kozijnen:

Isolatie:

Energieprestatiecertificaat:

Keuken: 

Badkamer:

Aantal toiletten:

Meterkast:

Verwarming:

Overigen:

Vaste lasten:

Gemetselde gevels, deels spouw, deels steens, en franse kap 
met pannen gedekt. De binnengevels zijn rondom voorzien 
van voorzetwanden op houten ribben en (extra) isolatie. 

Begane grond van beton, verdiepingsvloer hout.

Hardhout.

Dak en gevels zijn uitstekend geisoleerd met een sluitende 
laag dampkerende folie en een dito laag glaswoldekens. 
Vloeren deels geisoleerd. De buitengevel is na renovatie 
geimpregneerd. Rondom dubbel glas.

G voorlopig. Defininitief, veel gunstiger label, volgt binnenkort.

Sfeervolle Diepeveen hoekkeuken, warme houtkleur, voorzien 
van 5-pits gasformuis en afzuigkap, combi-oven magnetron 
(grill en hete lucht), koelkast met vriesvak en vaatwasser.

Badkamer en suite, volledig betegeld, voorzien van twee 
wastafels, ligbad, douchecabine, toilet en designradiator.
Tweede badkamer voorzien van wastafel, douchecabine, toilet 
en witgoedaansluiting.

Zelfstandig toilet op begane grond en twee toiletten in de 
badkamers op de verdieping.

Negen groepen en twee aardlekschakelaars.

Combi Nefit Ecomline HRC 30 Classic (2003)
Keuken en badkamer en suite v.v. vloerverwarming.

Volledig gerenoveerd in 2003 als volgt:
Buitengevels gestraald, gevoegd en geimpregneerd.
Binnengevels voorzien van isolatie en voorzetwanden.
Electrische installatie volledig vernieuwd. Nieuwe CV, 
leidingen en radiatoren. Nieuwe riolering. Volledig nieuwe 
afwerking interieur. Nieuwe keuken en badkamers. Velux 
dakramen. Etc. etc.

Decentrale afzuiging toilet.
In 2014 is de buitenschil weer professioneel geschilderd.
Op de gang bevindt zich een plaatdeel dat asbest bevat.

Gas en elektriciteit:
Water:
Onroerende zaak belasting:
Waterschapslasten:
Rioolheffing

KENMERKEN
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€  150,00 per maand
€    18,00 per maand
€    27,75 per maand 
€    35,75 per maand
€    15,10 per maand



OVERIGEN

Informatieverstrekking:

Conditie:

Deze brochure beoogt u een goed beeld te geven van het aan-
bod en is met zorg samengesteld. Mochten er onverhoopt fou-
ten of onvolkomenheden in voorkomen dan kunnen daaraan 
geen rechten worden ontleend. Dat geldt ook voor de opgege-
ven maten en indelingen.

In de koopakte zal een waarborgsom of bankgarantie ten be-
drage van 10% van de koopsom gesteld worden, te voldoen 
binnen 5 weken na de totstandkoming van de koopakte tenzij 
nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.
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Serre:

Tuinhuis:

Veranda bij het tuinhuis:

Garage:

Houten berghok:

Dierenverblijf:

Halfopen serre van 4.12 x 6.15 meter (binnenmaten).
Degelijke fundatie, betonvloer afgewerkt met antraciet 
stenen plavuizen.
Houtskeletbouw, achtergevel steen, een zijgevel van glas en 
loopdeur, overig open.
Hellend afdak van lichtdoorlatende, geisoleerde kunststof 
dakplaten. Dakgoot en afvoer.

L-vormig tuinhuis van 8,50 x 4,58 meter (binnenmaten).
Goed gefundeerde betonvloer, afgewerkt met boeren 
plavuizen, opgemetselde borstwering en houtskeletbouw. 
Gevels deels in glas. Dak met pannen gedekt.
Voorzien van voorzetkachel en aanrecht met werkblad.

Open veranda van 3.50 x 3.85 meter (binnenmaten).
Vloer zoals tuinhuis, gemetselde open haard en schoorsteen. 
Constructie van zware houten balken.
Afdak met pannen gedekt.

Garage van 2.85 x 5.73 meter (binnenmaten).
Betonvloer, halfsteens metselwerk, golplaten dak 
(asbesthoudend).
Voorzijde kanteldeur, zijgevel loopdeur.

Houten berghok van 2.50 x 4.25 meter (binnenmaten).
Houtskeletbouw, afgewerkt met gepotdekseld zwart hout.
Dak van golplaat en een loopdeur.

Dierenverblijf annex houten tuinhuis van 3.00 x 5.00 meter.
Houtskeletbouw afgewerkt met rabatdelen. Overstek.
Dubbele openslaande deur met ramen en een zijraam.
Dak van bitumen daksingels.

BIJGEBOUWEN
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Sierlijke Leilinden .
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Franse
       kap.
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Volledige privacy.
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Gezellig tuinhuis
    met haard.
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Royale serre,
   ruim zicht op tuin .

Gezellig tuinhuis
    met haard.
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Veel
   daglicht.
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Stijlvol
   interieur.
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Sfeervolle keuken . Warme houtkleuren .
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Warme houtkleuren .
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Slaap- of werkkamer beneden .
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Master bedroom.



      Maas & Merwe Dorpsstraat 13 - pagina 18

Prachtige 
dakkapel met toog
openslaande deuren
en balkon!
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De derde
   slaapkamer.



Badkamer
      en suite .

      Maas & Merwe Dorpsstraat 13 - pagina 20



Badkamer
      en suite .
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2e badkamer.
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Trap
en
overloop.



Begane grond
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INDELING
BEGANE GROND
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INDELING
EERSTE VERDIEPING

Eerste Verdieping
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INDELING
TUINHUIS

Tuinhuis
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INDELING
GARAGE

Garage



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Dorpsstr 13 meeuwen

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 12 juni 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

AALBURG
B
1192
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11
33

627

1216

681

KADASTER

Kadastraal bekend gemeente Aalburg, sectie Aalburg B, 
nummer 1192, groot 6 are en 82 centiare (Wonen)
nummer 1193, groot 5 are en 84 centiare (Erf - Tuin)
nummer 1194, groot 0 are en 46 centiare (Erf - Tuin)
nummer 1344, groot 2 are en 55 centiare (Erf - Tuin)
Totaal 15 are en 67 centiare = 1.567 m2
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1192

1344

1194

1193



Wie op het punt staat een huis te kopen, wordt geconfronteerd met diverse vragen. De makelaarspraktijk leert dat weinig 
mensen precies weten hoe de vork in de steel zit, terwijl de belangen groot zijn.

Kosten koper (k.k.)
Bestaande woningen worden meestal verkocht voor een prijs k.k. Het betekent dat u naast de koopsom, rekening moet 
houden met de volgende bijkomende kosten:
Overdrachtsbelasting: belasting die wordt geheven over de koopsom van een woning (2%).
Kosten transportakte: bij de notaris wordt het onroerend goed op uw naam overgeschreven.
Financiering:  indien u een hypotheek nodig heeft wordt u geconfronteerd met:
   advieskosten voor de financiering;
   taxatiekosten voor het verkrijgen van de hypotheek;
   kosten voor het passeren van de hypotheekakte bij de notaris.
Eventuele kosten voor het aanvragen van de nationale hypotheek garantie (NHG)
De totale 'kosten koper' belopen over het algemeen circa 4% van de koopsom.

Wanneer ben je in onderhandeling?
Je bent pas in onderhandeling als de verkoper een tegenbod doet, of als zijn makelaar nadrukkelijk aangeeft in onder-
handeling te zijn. Indien partijen ‘onder bod’ zijn, mag een belangstellende wel een bod doen, maar de verkopende ma-
kelaar gaat daar pas op in als de onderhandelingen met de eerste bieder zijn beëindigd. Overigens mag er wel worden 
onderhandeld met meerdere partijen, mits de makelaar dit kenbaar maakt. Soms zijn er zoveel belangstellenden die de 
vraagprijs benaderen, dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende partij besluiten 
de onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen. Vervolgens kan hij bijvoorbeeld kiezen voor een in-
schrijvingsprocedure, waarbij alle bieders gelijke kans hebben een bod uit te brengen.

Optie
Een optie is een eerste recht van koop, wat kan worden verleend door een verkoper aan een kandidaat koper. Gedurende 
de optieperiode worden de onderhandelingen met andere kandidaten opgeschort. Bezichtigingen en biedingen kunnen 
gewoon doorgaan. De optant houdt echter het eerste recht van koop.

Biedingprocedure
Tijdens een onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. Een onderhandelbaar bod wordt besproken met 
de verkoper. Deze kan het bod accepteren, afwijzen of een tegenbod doen. Aanvaarding van een bod (zowel schriftelijk 
als mondeling) doet de koop tot stand komen. Als de verkopende partij het bod aanvaardt, dan is er sprake van een koop. 
Als de verkoper een tegenbod doet, kan de koper door dit te aanvaarden ook de koop tot stand brengen. Als de potentiële 
koper een tegenbod doet dat afwijkt van het bod dat de verkoper eerder heeft gedaan dan komt het eerdere bod te verval-
len. Dus ook als partijen “naar elkaar toekomen”in het biedingproces, kan de verkoper ineens besluiten om zijn tegenbod 
weer te verhogen en de koper kan zijn bod weer verlagen. Een bod kan worden herroepen zolang het niet is aanvaard, 
uitgezonderd een bod waaraan een tijdslimiet is verboden.

Bod
in een eventueel bod dienen de volgende zaken te worden aangegeven.
-  geboden koopsom
-  datum van aanvaarding
-  eventuele overname van roerende goederen
-  eventuele ontbindende voorwaarden
Let op: Als bieder krijgt u niet automatisch een ontbindende voorwaarde voor de financiering. 
U dient in uw bod te vermelden dat dit  “onder voorbehoud is”.

Wanneer komt de koop tot stand?
Tijdens de onderhandelingen kunnen partijen het mondeling eens worden over zaken als prijs, opleveringsdatum en 
ontbindende voorwaarden. De verkopende makelaar legt deze afspraken schriftelijk vast in de koopakte. Nadat beide 
partijen deze akte hebben ondertekend, ontvangt de koper een afschrift hiervan. Vanaf dat moment gaat voor de koper 
de wettelijke bedenktijd van drie dagen in. Binnen deze bedenktijd kan de koper alsnog afzien van de koop. Daarna is hij 
onherroepelijk, behoudens de ontbindende voorwaarden.’ 

Word je automatisch koper als je de vraagprijs biedt?
Deze misvatting geeft vaak aanleiding tot teleurstellingen. De vraagprijs is niet meer dan een uitnodiging tot het doen 
van een bod. Het bieden van de vraagprijs is niets anders dan het doen van een bod. De verkoper bepaalt of hij dat bod 
aanvaardt of niet, en of hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

Waar staat de makelaar?
Soms ontstaat er verwarring omdat de koper ten onrechte veronderstelt dat de verkopende makelaar ook zijn belangen 
behartigt. Daardoor kunnen er vervelende situaties ontstaan. Een makelaar behartigt in principe alleen de belangen van 
degene die hem inschakelt. Het kan daarom raadzaam zijn een eigen makelaar in de arm te nemen, zowel bij koop als 
bij verkoop van een woning.’

      Maas & Merwe

KOPERS INFORMATIE
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Informatie en onderzoeksplicht
Verkoper moet bijzondere lasten en beperkingen en onzichtbare gebreken die hem bekend zijn melden aan de potentiële 
kopers. Ook informatie over bestemming en (bijzonder) gebruik die voor koper belangrijk zijn, moet hij zelf onderzoeken. 
Koper kan uiteraard zelf een makelaar inschakelen om hem bij de koop te begeleiden. Wij gaan ervan uit dat u als koper, 
voordat u een bod uitbrengt op de woning, onderzoek heeft verricht naar alle aspecten die in het algemeen en voor u in 
het bijzonder, van belang zijn bij het nemen van uw aankoopbeslissing. Daartoe behoort minimaal het bestuderen van 
de informatie, die door ons wordt aangeboden, het inwinnen van informatie bij de gemeente en een onderzoek naar uw 
financiële mogelijkheden.

Asbest clausule
Asbest is in het verleden veel toegepast in de bouw vanwege de goede eigenschappen die het materiaal bezit. Sinds 1 
juli 1993 is de verkoop van asbesthoudende materialen in Nederland verboden. Woningen van voor die tijd kunnen dus 
asbesthoudende materialen bevatten. Vanwege dit feit nemen wij bij woningen die gebouwd zijn voor deze periode een 
terzake doende clausule op in het koopcontract.
Wanneer u meer wilt weten over asbest in en om het huis kunt u contact opnemen met VROM, 
telefoonnummer: 0900-8052

Koopakte
In de koopakte worden de gemaakte afspraken vastgelegd, zoals koopsom, datum van aanvaarding en eventuele ontbin-
dende voorwaarden voor het verkrijgen van een financiering. Ook wordt een waarborgsom of bankgarantie opgenomen 
van 10% van de koopsom. Deze wordt binnen 6 weken na overeenstemming van de verkoop en koop, op de rekening 
van de notaris gestort of afgegeven als bankgarantie. De notaris maakt vervolgens een conceptakte die alvast kan worden 
doorgenomen.

Oplevering
Het pand dient te worden opgeleverd in de toestand waarin de koper de zaak bezichtigd en aangetroffen heeft met alle 
daarbij behorende rechten, aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden.

Maas & Merwe
M A K E L A A R D I J

T. 0416 - 697172 . www.maasenmerwe.nl .  info@maasenmerwe.nl 

Ni jverheidstraat 43 . Wijk en Aalburg
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