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Vraagprijs € 625.000,- k.k.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 625.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Bouw

Type object 2-onder-1-kapwoning

Woonlagen 3

Soort bouw bestaande bouw

Bouwperiode 1970

Dakbedekking pannen

Type dak zadeldak

Isolatievormen dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, dubbel glas, 

volledig geisoleerd

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 180 m²

Inhoud 638 m³

Perceeloppervlakte 400 m²

Indeling

Aantal slaapkamers 4

Aantal kamers 6

Energieverbruik

Energielabel C

CV ketel

Warmtebron c.v.-ketel

Bouwjaar 2022

Combiketel ja

Eigendom ja

Tuin

Ligging zuid



Zeer ruime twee-onder-een-kapwoning met oprit, royale berging en vier 
slaapkamers, gelegen in Meerdijk.






 Als je je helemaal nergens meer druk om hoeft te maken.


Je nieuwe huis. Je nieuwe thuis. Je denkt er ongetwijfeld al regelmatig aan. Het moet de 
plek zijn waar je je zorgen iedere dag weer van je af laat glijden. Je nieuwe huis geeft je 
de ruimte om te kunnen doen en laten wat je wilt. Om met en-en te leven in plaats van 
met of-of. Maar je wilt meer. Dat nieuwe thuis moet vooral gezellig zijn en het liefst ook 
de mensen die bij je op bezoek komen een heel klein beetje jaloers maken. Dat huis, dat 
fantastische thuis, staat nu te koop. Frieslandstraat 22. De twee-onder-een-kapwoning 
heeft alles om de plek te zijn waar je niets meer hoeft te laten en je helemaal nergens 
meer druk om hoeft te maken.




De huidige eigenaren gaan verhuizen naar een andere regio. "Het is hier natuurlijk nog 
steeds heel erg fijn, maar we liepen tegen een mooie kans aan die we graag willen 
grijpen. Maar we weten wel wat we hier achterlaten.” Een mooie kans dus. Precies zoals 
die hier voor jou ligt. Het kan je onmogelijk moeite kosten om te zien hoe jij en de jouwen 
juist in deze woning en deze omgeving de plek vinden waar je het leven kunt leiden 
zoals je dat jezelf gunt: royaal en rustig, met altijd een plek in de zon.






 Ruimte voor alles


Je gunt jezelf natuurlijk ruimte. Ruimte om je vrij te kunnen bewegen. Wat dat betreft val 
je in deze woning met je neus in de boter. In de geweldig ruime woonkamer kun je je 
gang gaan. De ideale plek om gezellig samen te zijn. Lekker met je gezin of met een flink 
gezelschap tijdens een feestje, want ook daar heb je ruimte genoeg voor. Op gezette 
tijden moet een mens zich ook even kunnen terugtrekken. Ook wat dat betreft zit je 
helemaal goed. De woning heeft drie slaapkamers op de eerste verdieping, waarvan de 
grootste zelfs een eigen walk-in closet heeft. En dan is er nog de zolderruimte... Die is zo 
groot, dat je ervan kunt maken wat je wilt. Slapen, werken, hobby, logeren...kies maar. 
Soms is het leven dus eens geen of-of. Dan heb je het gewoon allemaal.






 Dik voor elkaar


“Na de aankoop in 2020 hebben we de gehele keuken vervangen en de overkapping 
met glazen pui laten plaatsen. Vorig jaar hebben we nog een sfeervolle haard geplaatst. 
De staat van onderhoud en de afwerking zijn om door een ringetje te halen. Dat is nog 
eens met je neus in de boter vallen, want je hoeft in principe helemaal niets te doen om 
te kunnen verhuizen. Misschien een verfje, maar gekker hoef je het niet te maken. Dan 
heb je direct de plek waar je je schoenen uitschopt en jezelf op je bank laat vallen. Direct 
een echt thuis dus, de plek waar je graag bent en vol trots je bezoek ontvangt. Waar je 
zelfs kunt werken in je eigen berging/praktijkruimte en buiten ongestoord je gang kunt 
gaan. 




De mooie vloer, de open haard, de prachtige keuken, de luxe afgewerkte badkamer en 
de fijne hoeveelheid licht die in de woonkamer binnenvalt; alles in huis geeft je de 
wetenschap dat je het dik voor elkaar hebt.






 Ideale plek


"Onze buurt is gebouwd in een tijd dat het allemaal nog groen en ruim mocht zijn. De 
kinderen kunnen hier veilig buiten spelen en het is gewoon heerlijk rustig. We kunnen 
bovendien doen wat we willen, want achterburen hebben we niet eens.” Als je nog niet 
was overtuigd, dan trekt de hoeveelheid tuin je ongetwijfeld definitief over de streep. Je 
hebt geen enkele fantasie nodig om je zien wat voor een fantastische plek het is. Je hebt 
de hele dag wel ergens een plek in de zon in je tuin op het zuiden. In de zomer schuif je 
de achterpui open, haal je het lekkere weer naar binnen en kom je ongetwijfeld tot de 
conclusie dat je het helemaal voor elkaar hebt. Achterin de tuin staat een heerlijke 
overkapping met een glazen pui, waardoor je tot in de late uurtjes in je tuin kunt 
genieten. 






 Tasje kleding mee


625.000 Euro. Dat is vraagprijs voor je nooit meer ergens druk over maken in 
Frieslandstraat 22 in Waalwijk. Voor een verblijf in het thuis waar iedere dag een beetje 
op vakantie lijkt. Ga gewoon eens kijken. Maak een afspraak voor die ene bezichtiging 
die je laat zien dat dit de plek is waar je het allemaal hebt. Ga tijdens je ronde door het 
huis gewoon eens aan de eettafel zitten en laat alles dan even bezinken. Dan weet je dat 
dit het is. Dat dit het huis is waar je alles hebt om gelukkig te zijn. Misschien moet je voor 
de zekerheid maar een tasje met schone kleding meenemen. Voor het geval je na de 
bezichtiging al niet meer weg wilt. Veel plezier!












Algemeen:

• Gelegen in het populaire Meerdijk;

• Woning is goed geïsoleerd en voorzien van dubbelglas;

• Voorzien van drie slaapkamers op de eerste verdieping en mogelijkheid tot een vierde 

  slaapkamer op de zolder;

• Beschikt over een dubbele oprit welke is aangelegd in 2021;

• De garage is omgebouwd tot bijkeuken en royale berging / praktijkruimte en is v.v. 

  warm water en verwarming;

• Beschikt over een energielabel C;

• Oprit en voortuin zijn in 2021 aangelegd;

• CV-ketel van Nefit uit 2020;

• Nette achtertuin van 17x9,5m op het zonnige zuiden met 24m² prieel met uitschuifbare 

  schaduwdoeken(2021) aan het huis;

• Beschikt over een fraaie overkapping met glazen pui van 20m² die in 2020 is geplaatst;

• Beschikt over een achterom;

• Zeer luxe en vernieuwde keuken met alle denkbare apparatuur o.a.: heet water- 

  bruisend water kraan(2020);

• Haard is vernieuwd in 2021;

• Kozijn zijgevel tweede verdieping is recent vernieuwd;

• De trappen zijn in 2020 voorzien van een moderne afwerking;













































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart

Gemeente


Sectie / perceel


Oppervlakte


Soort

Waalwijk


H / 251


400 m²


Volle eigendom



Koopakte: VBO model






 Notaris: Door de koper aan te wijzen






 Waarborgsom: Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper wordt door 

koper binnen zes weken na overeenstemming een waarborgsom of bankgarantie in handen van 

de notaris gestort respectievelijk gesteld groot 10% van de koopsom.






 Financieringsvoorbehoud: Voordat de koper tot onderhandeling overgaat, dient de koper zich 

op de hoogte gesteld te hebben van zijn financieringsmogelijkheden op basis van arbeidssituatie, 

leningen e.d. alsmede inkomen.






 Oplevering: In de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken, zichtbare en 

onzichtbare gebreken (voor zover bij de verkoper niet bekend), heersende en lijdende 

erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen 

daarvan.






 Baten en lasten: Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die 

voortvloeien uit de akte van splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor 

rekening van koper vanaf de datum van notarieel transport. De lopende baten, lasten en 

dergelijke met uitzondering van de onroerende-zaakbelasting wegens het feitelijk gebruik zullen 

tussen partijen naar rato worden verrekend.






 Algemeen: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde 

condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en 

wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot 

stand door ondertekening van een koopovereenkomst door koper en verkoper.





Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten 

aanzien van de juistheid van al deze gegevens kunnen verkoper en Allround Makelaardij geen 

enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Allround Makelaardij adviseert u uitdrukkelijk enkel en 

alleen de gegevens te gebruiken voor de oriëntatiefase. Uw aankoopbeslissing dient af te 

hangen van uw eigen waarneming alsmede uw eigen (eventueel door derden uit te voeren) 

onderzoek. Genoemde maten en jaartallen zijn slechts indicaties. Allround Makelaardij staat niet 

in voor de juistheid van deze eenheden.









 Belangrijk:


Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is 

niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige 

koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben 

ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de 

mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst 

wordt overigens niet gezien als een 'ondertekende koopovereenkomst'



Zeer ruime twee-onder-een-kapwoning met oprit, royale berging en vier slaapkamers, 
gelegen in Meerdijk.




Als je je helemaal nergens meer druk om hoeft te maken.

Je nieuwe huis. Je nieuwe thuis. Je denkt er ongetwijfeld al regelmatig aan. Het moet de 
plek zijn waar je je zorgen iedere dag weer van je af laat glijden. Je nieuwe huis geeft je 
de ruimte om te kunnen doen en laten wat je wilt. Om met en-en te leven in plaats van 
met of-of. Maar je wilt meer. Dat nieuwe thuis moet vooral gezellig zijn en het liefst ook 
de mensen die bij je op bezoek komen een heel klein beetje jaloers maken. Dat huis, dat 
fantastische thuis, staat nu te koop. Frieslandstraat 22. De twee-onder-een-kapwoning 
heeft alles om de plek te zijn waar je niets meer hoeft te laten en je helemaal nergens 
meer druk om hoeft te maken.




De huidige eigenaren gaan verhuizen naar een andere regio. "Het is hier natuurlijk nog 
steeds heel erg fijn, maar we liepen tegen een mooie kans aan die we graag willen 
grijpen. Maar we weten wel wat we hier achterlaten.” Een mooie kans dus. Precies zoals 
die hier voor jou ligt. Het kan je onmogelijk moeite kosten om te zien hoe jij en de jouwen 
juist in deze woning en deze omgeving de plek vinden waar je het leven kunt leiden 
zoals je dat jezelf gunt: royaal en rustig, met altijd een plek in de zon.




Ruimte voor alles

Je gunt jezelf natuurlijk ruimte. Ruimte om je vrij te kunnen bewegen. Wat dat betreft val 
je in deze woning met je neus in de boter. In de geweldig ruime woonkamer kun je je 
gang gaan. De ideale plek om gezellig samen te zijn. Lekker met je gezin of met een flink 
gezelschap tijdens een feestje, want ook daar heb je ruimte genoeg voor. Op gezette 
tijden moet een mens zich ook even kunnen terugtrekken. Ook wat dat betreft zit je 
helemaal goed. De woning heeft drie slaapkamers op de eerste verdieping, waarvan de 
grootste zelfs een eigen walk-in closet heeft. En dan is er nog de zolderruimte... Die is zo 
groot, dat je ervan kunt maken wat je wilt. Slapen, werken, hobby, logeren...kies maar. 
Soms is het leven dus eens geen of-of. Dan heb je het gewoon allemaal.




Dik voor elkaar

"Na de aankoop in 2020 hebben we de gehele keuken vervangen en de overkapping 
met glazen pui laten plaatsen. Vorig jaar hebben we nog een sfeervolle haard geplaatst. 
De staat van onderhoud en de afwerking zijn om door een ringetje te halen. Dat is nog 
eens met je neus in de boter vallen, want je hoeft in principe helemaal niets te doen om 
te kunnen verhuizen. Misschien een verfje, maar gekker hoef je het niet te maken. Dan 
heb je direct de plek waar je je schoenen uitschopt en jezelf op je bank laat vallen. Direct 
een echt thuis dus, de plek waar je graag bent en vol trots je bezoek ontvangt. Waar je 
zelfs kunt werken in je eigen berging/praktijkruimte en buiten ongestoord je gang kunt 
gaan. De mooie vloer, de open haard, de prachtige keuken, de luxe afgewerkte 
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