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Midden in de polders van Fijnaart op steenworp 
afstand van de A58, op schitterende locatie aan de 
Oudemolensedijk staat deze mooie vrijstaande woning 
(bouwjaar 2012) met oprijlaan, ruime multifunctionele 
schuur/loods in de stijl van de woning, tennisbaan en 
tuin rondom. De woning staat op een perceel eigen 
grond van 2.272 m2. De schuur/loods is ruim en 
verdeeld in verschillende ruimtes. Een gedeelte van de 
schuur is geheel betegeld en v.v. wandbekleding. Hier 
kunt u met enige aanpassingen uw kantoor van 
maken. Daarnaast een ruime loods met een nokhoogte 
van 4 meter. Ideale werkruimte voor een aannemer of 
hobbyist. 




Met goede aansluiting op A58 (15 minuten Rotterdam/
Breda). In 15 min in Roosendaal en 30 min. in 
Antwerpen. Landelijk gelegen aan de rand van het 
dorp Oudemolen nabij Fijnaart. Ideaal voor forenzen 
Rotterdam (circa 15 autominuten) of Breda. 




INDELING:




Begane grond: 

Hal/entree, wanden voorzien van sierpleister, gestuukt 
plafond, moderne meterkast, alarminstallatie, 
toiletruimte met zwevend toilet en urinoir, garderobe en 
toegang tot 1e verdieping en de woonkamer. 

Ruime L-woonkamer waarvan de wanden deels 
voorzien zijn van sierpleister en deels van Industrial 
betegeling. Centraal in de woonkamer een schouw 
met openhaard met glazen schuifplaat (v.v. ventilatie 
unit) en zowel in het zitgedeelte als in de eetkamer is 
een 2-delige schuifpui met toegang tot de tuin. 

Halfopen keuken waarvan de wanden voorzien zijn van 
granieten tegels, luxe keukeninrichting met diverse 
inbouwapparatuur o.a. Miele koffiezetapparaat, 
vaatwasser en een losse Amerikaanse koelkast. 

Aan de achterzijde de ruime hoofdslaapkamer, deels 
sierpleister en deels industrial look tegels op de 
wanden, ramenpartijen tot aan de vloer, 2-delige 
schuifpui met toegang tot de tuin. 

Tevens voorzien van ruime kledingkast over gehele 
breedte van de muur en toegang tot badkamer. Ruime 
badkamer met betegelde vloer en wanden, meer 
persoons Whirlpool bad, ruime inloop douche met 
regendouche en handdouche, designradiator en 
dubbele wastafel met meubel. 

Vanuit de hal komt u in de 2e slaapkamer; deze heeft 
een betegelde vloer (houtenmotief) en de wanden zijn 
v.v. sierpleister. 


In de kast zit de opstelplaats van de cv ketel, HR Nefit 
Topline Auqa power plus (2012).

De gehele begane grond heeft een betonnen vloer v.v. 
een natuurstenen tegel vloer met vloerverwarming. 

Alle wanden zijn gestuukt en v.v. inbouwverlichting en 
een sierlijst.




1e Verdieping:

Ruime overloop met toegang tot de 2 slaapkamers en 
1 berging. 

Op de overloop een ruime bergkast met schuifdeuren 
is v.v. de opstelplaats voor de wasmachine en de 
droger. 

De slaapkamer aan de achterzijde is v.v. een grote 
dakkapel en tv aansluiting. 

De slaapkamer aan de zijkant van de woning heeft 
knieschot kasten en een Velux dakvenster. 

De berging aan de voorzijde heeft diverse aansluitingen 
en afvoer, hier is tevens het 2e toilet. 

Van deze ruimte kunt u gemakkelijk een slaapkamer 
maken d.m.v. een dakvenster. 

De gehele 1e verdieping is v.v. een laminaat vloer, 
gestuukte wanden, plafond en dimbare halogeenspots 
in de plafonds.




Tuin:

Ruime tuin rondom de woning. Het perceel is geheel 
omheind, de achtertuin is gelegen op het zuiden. 

Oprit met sierhekwerk, automatisch bedienbare poort 
en zijpoortje. 

Aan beide zijden verlichting langs de oprit. 

Verder om het perceel een nette haag, groot gazon en 
diverse riante terrassen, zowel aan de voor- als aan de 
achterzijde. 




Schuur/garage:

De schuur/garage is prachtig afgewerkt, met 'nieuwe 
authentieke' details o.a. stalramen. 

Afmetingen gehele schuur circa 22 meter x 11.80 
meter. Voorzien van elektra en wateraansluiting,  
roldeur en een loopdeur. 

Achter in de schuur is een apart afsluitbaar deel. 

Daarnaast een gedeelte met een betegelde vloer en 
gestuukte wanden, elektra, water en afvoer aanwezig. 

Achterste gedeelte met houten delen vloer, gestuukte 
wanden, plafond en elektra. 

Ideale recreatie ruimte of kantoor/werkplek. 




Aan de achterzijde van het perceel is een tennisbaan, 
geheel omheind met extra hoog hekwerk, ondergrond 
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van KroPor drainbeton, voorzien van rubber coating. 
Afmetingen circa 23,77 x 10,97 m. Op maat gemaakte 
houten bank (tribune) aan de rand van de baan.




Bouwaard van de woning:

Traditioneel gebouwd, bouwjaar 2002, steenhard, oud 
Brugse steen, spouwmuren, begane grond betonnen 
vloer, houten verdiepingsvloer, schilddak. 

Bouwaard van het bijgebouw: 

Traditionele bouw, 2002, oud Brugse steen, 
spouwmuren, betonnen vloer, zadeldak met 
geïsoleerde panelen. 




Bijzonderheden:

- Eigen tennisbaan

- Multifunctionele schuur

- Karakteristieke uitstraling

- Uitstekend geïsoleerd

- Hoogwaardige kwaliteitsmaterialen

- Vloerverwarming

- Alarminstallatie + camera systeem

- 4 ruime slaapkamers (optie tot 5) waarvan 2 op de 

  begane grond

- Ruime luxe badkamer op de begane grond

- Bouwjaar 2012 en het bijgebouw is gemoderniseerd

   2017/2018.

- Alle ramen op de begane grond zijn v.v. shutters

- De begane grond is v.v. een audiosysteem

- Bijgebouw met diverse mogelijkheden

- Afsluitbaar hek om de woning heen






Wij behartigen de belangen van de verkopende partij.

Neem uw eigen NVM aankoop servicemakelaar mee!




Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als 
uitnodiging tot het doen van een bod of om in 
onderhandeling te treden.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze 
woninginformatie.



Kenmerken

Vraagprijs:

Soort:

Type:




Aantal kamers:

Inhoud:

Perceeloppervlakte:

Woonoppervlakte:

Gebouw gebonden buiten ruimte:

Externe bergruimte:




Bouwjaar/-periode:

Ligging:

Tuin:

Garage:

Isolatie:




Verwarming:





€ 750.000 k.k.

landhuis

vrijstaande woning




5

726 m³

2272 m²

185 m²

28 m²

197 m²




2012

vrij uitzicht, buiten bebouwde kom, landelijk gelegen

tuin rondom

vrijstaand steen

volledig geisoleerd




c.v.-ketel, open haard, vloerverwarming geheel
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Locatie
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Lijst van Zaken

Blijft 
achter

Gaat 
mee

Ter overname NVT

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Allesbrander X

Houtkachel X

(Gas)kachels X

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - X

 - X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X
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Lijst van Zaken

Blijft 
achter

Gaat 
mee

Ter overname NVT

 - (losse) horren/rolhorren X

 - X

 - X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 - X

 - X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - schilderij ophangsysteem X

 - X

 - X

 - X

 - X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X
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Lijst van Zaken

Blijft 
achter

Gaat 
mee

Ter overname NVT

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 - X

 - X

 

Keukenaccessoires

 - X

 - X

 

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren X

X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - X
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Lijst van Zaken

Blijft 
achter

Gaat 
mee

Ter overname NVT

 - X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - stoomdouche (cabine) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - X

 - X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Schotel/antenne X

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

Screens/rolluiken X
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Lijst van Zaken

Blijft 
achter

Gaat 
mee

Ter overname NVT

CV met toebehoren X

(Klok)thermostaat X

Mechanische ventilatie X

Luchtbehandeling X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X

Airconditioning met toebehoren X

X

X

Warmwatervoorziening, te weten

 - via CV-installatie X

 - boiler X

 - close-in boiler X

 - geiser X

 - X

 - X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie 
etc.), te weten

 - X

 - X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X
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Lijst van Zaken

Blijft 
achter

Gaat 
mee

Ter overname NVT

Beplanting X

X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

(Broei)kas X

X

X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 - X

 - X

 

Overig - Contracten

CV/geiser/boiler Nee

Keuken/tuin/kozijnen Nee

Intelligente thermostaten e.d. Nee
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Lijst van Zaken

Blijft 
achter

Gaat 
mee

Ter overname NVT

Stadsverwarming Nee

Zonnepanelen Nee



De meest gestelde vragen over het kopen en verkopen van een huis



Vanaf het moment dat uw interesse gewekt wordt in een woning tot het moment waarop u het contract van uw nieuwe 
huis tekent, loopt u tegen allerlei vragen aan. Niet zo vreemd, want een huis kopen doet u niet elke dag. Een makelaar 
van de NVM doet dat wel, daarom kunnen we u op de meeste vragen snel een goed antwoord geven. Hieronder 
beantwoorden we de 10 meest gestelde vragen zodat u weet waar u staat wanneer u op zoek gaat naar dat huis van uw 
dromen.





1. Wanneer ben ik in onderhandeling?

U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij reageert op uw bod door een tegenbod te doen. U bent echter 
nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal bespreken.





2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. Bovendien kan het zijn dat de 
verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. Overigens mag ook met meer dan één gegadigde tegelijk worden 
onderhandeld. Een NVM-makelaar moet dit wel duidelijk melden.




Vaak zal de verkopende NVM-makelaar aan belangstellenden vertellen dat een pand, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. Als 
belangstellende mag u dan wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag dan pas met u in onderhandeling treden als 
de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De NVM-makelaar doet geen mededelingen over de 
hoogte van biedingen. Dit zou namelijk overbieden kunnen uitlokken.





3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?

Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een bod. 
Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of niet, of dat hij zijn makelaar 
een tegenbod laat doen.





4. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast kunt u als potentiële koper echter ook 
besluiten om tijdens de onderhandelingen uw bod weer te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, 
vervalt namelijk uw eerder gedane bod. 





5. Hoe komt de koop tot stand?

Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (zoals de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende 
voorwaarden), legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in een koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn 
hierin een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een 
ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is dan ook 
belangrijk dat de partijen het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte 
wordt opgemaakt. 




Zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend en de koper een afschrift van deze akte heeft ontvangen, treedt 
voor u als particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. Binnen deze tijd kunt u als koper alsnog 
afzien van de aankoop. Doet u dit niet, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden 
geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.



6. Mag een makelaar van de NVM tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?

Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen is 
wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar - in overleg met de verkoper - besluiten de lopende 
onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen om vervolgens te kiezen voor bijvoorbeeld een 
inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle bieders een gelijke kans om het hoogste bod uit te brengen. Alvorens het 
systeem te wijzigen, dient de makelaar uiteraard eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen. 





7. Wat is een waarborgsom?

Tot zekerheid van de nakoming van de koper wordt over het algemeen in de koopovereenkomst een artikel  opgenomen, 
waarbij de koper zich verplicht binnen een afgesproken periode een waarborgsom te storten. Deze waarborgsom 
bedraagt in de regel 10% van de koopsom en wordt bij de eigendomsoverdracht in mindering gebracht op de 
koopsom.Vaak regelt de financier deze zekerheidsstelling d.m.v. een bankgarantie.





8. Wat is een optie?

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een 
andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld 
nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen 
van een bestaande woning niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten onrechte gebruikt. Dan heeft het de betekenis 
van bepaalde toezeggingen die een verkopende NVM-makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het 
onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de 
tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar van de NVM zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij 
in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn 
financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en de verkopende 
NVM-makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan. 





9. Moet een makelaar als eerste met mij in onderhandeling gaan als ik de eerste ben die belt voor een 
bezichtiging of als ik als eerste een bod uitbreng?

Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. Hij heeft wel de plicht u daarover te 
informeren. Hebt u serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is. Dat kan teleurstelling voorkomen.





10. Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’?

Nee. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning. Dat zijn de 
overdrachtsbelasting (2%), de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte en de kosten voor het inschrijven 
daarvan in de registers. Daarnaast dient de koper rekening te houden met de (notaris)kosten voor de opmaak en 
inschrijving van de hypotheekakte. Heeft de verkopende partij een makelaar ingeschakeld om de woning te verkopen, 
dan komen de kosten hiervan voor zijn rekening. De verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de verkoper 
en niet van u als koper. Om deze reden is het doorgaans ook verstandig om zelf een makelaar van de NVM in te 
schakelen. De makelaarscourtage voor een aankopende makelaar komt wel voor rekening van de koper.





Meer informatie?

Kijk ook eens op de website www.nvm.nl





Belangrijke aspecten bij aankoop




Voor u als koper zijn nog een aantal zaken belangrijk bij de aankoop van een nieuw huis of appartement.

 Advies bij de verkoop van uw woning

 Eventueel een taxatierapport

 Advisering welke leidt tot een optimale hypotheek in uw specificieke situatie

 Opstellen van een testament of samenlevingscontract

 Het afsluiten van een opstalverzekering voor uw nieuwe woning

Ook inboedel-, glas- en aansprakelijkheidsverzekering zijn belangrijk














Documentatie




Deze brochure is met zorg samengesteld. Voor de juistheid van de verstrekte informatie zijn wij in de regel in 
grote mate afhankelijk van derden.




De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te 
treden.




Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.




Een woning kopen doe je maar een paar keer in je leven. Graag zullen wij u adviseren.


