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KATERWAALSEDIJK 11
ABBENBROEK

VRAAGPRIJS € 800.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
216 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
1240 m²

INHOUD
889 m³

BOUWJAAR
1926

ENERGIELABEL
C



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...




De seizoenen meemaken vanuit je luie stoel. Een 
geïsoleerde woning langs de dijk die aan de 
voorzijde niet alles prijs geeft. Pas binnen zie je goed 
hoeveel ruimte dit huis echt te bieden heeft. Het 
voormalige voorhuis dient als slaapkamer en in de 
stal hebben de koeien en paarden plaats gemaakt 
voor een royale woonkamer met natuurlijk een 
houtkachel, een werkkamer en een leefkeuken. De 
hoge plafonds van de voormalige hooizolder vallen 
direct op bij binnenkomst en je wordt als vanzelf 
aangetrokken tot het vrije zicht over de het 
polderlandschap. Daar horen openslaande deuren 
bij. Deze zijn net als alle kunststof  kozijnen in het huis 
voorzien van HR++ glas en geplaatst in 2021. 




De etage telt nog eens drie grote slaapkamers en 
een 4e kleine kamer die nu ruimte biedt aan de 
sauna. Een ruime badkamer maakt deze verdieping 
ideaal voor grotere kinderen want op de begane 
grond is aan de ouders gedacht. Waar vroeger 4 
personen sliepen in de bedstee in de voormalige 
woonkamer vind je hier tegenwoordig een grote 
slaapkamer met de originele schouw als knipoog 
naar vroeger tijden. Naast de slaapkamer een 
badkamer met douche en wastafel en een apart 
toilet. Naast slim en praktisch dus ook nog 
comfortabel.




Buiten in de tuin niets dan groen, diverse terrassen 
omheind met een gloednieuwe schutting en de 
grote garage. Twee à drie auto's kunnen binnen 
staan en nog eens 6 op de oprit aan de voorzijde. De 
garage is daarbij groot genoeg om alle (tuin)spullen 
en de grasmaaier te herbergen en de vliering geeft 
de nodige bergruimte. 




Het kavel is met haar 1240 m2 goed te onderhouden 
zonder dat het een dagtaak wordt. Tijd en ruimte dus 
en ook voor de kinderen is er voldoende te beleven 
met alle voorzieningen en diverse (middelbare) 
scholen in Hellevoetsluis.  Slechts 7 minuten op de 
fiets. Heenvliet aan de andere zijde heeft ook een 
grote Albert Heijn en een gastronomische dorpskern 
en ook vanuit Spijkenisse is dit huis goed bereikbaar. 




Buiten wonen maar wel het comfort van voorzieningen, 
voldoende slaapkamers en ruimte in en om het huis. 




Dat is de Katerwaalsedijk. 




Uitblinkers:




- Alle kunststof kozijnen zijn in 2021 geplaatst;

- De keuken is in 2019 vernieuwd;

- Energielabel C;

- De begane grondvloer is daar waar mogelijk voorzien 
van schuimbeton als isolatie;

- Oplevering; in overleg, bij voorkeur op langere termijn.























































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Houtkachel X

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Boekenkast werkkamer blijft achter X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 

Overig - Contracten

Kosten Voor de aanleg van glasvezel internet 19,04 /mnd 
(kan eventueel worden afgekocht bij caiway/deltafiber)

Moet 
worden over

genomen

Blijft achter Gaat mee Ter overname



De Zet van De Zeeuw.


Een vertrouwde zet.

DE ZEEUW MAKELAARDIJ

Struytse Hoeck 1

3224 HA, Hellevoetsluis

0181-335710

info@dezeeuwmakelaardij.nl

www.dezeeuwmakelaardij.nl


