
Wat zegt de verkoper over zijn eigen woning….. 

Als makelaar proberen wij altijd objectief te zijn over de woningen die wij aanbieden.  
De informatie die wij verstrekken baseren wij op alle zaken en indrukken die ons opvallen en 
waarvan wij denken dat deze voor geïnteresseerden nuttig zijn om een goed beeld van het 
object te krijgen. Een groot gemis daarbij is dat wij als makelaar nooit zelf in de woning 
gewoond hebben. De echte gebruikservaring ontbreekt. Toch is deze informatie van grote 
waarde. U koopt immers een woning om er in te wonen. 
Daarom hebben wij onze makelaarsinformatie aangevuld met een kort interview met de 
verkoper. Niemand kan immers meer vertellen over de dagelijkse woonbeleving dan de 
verkoper zelf. 
 
Dit zegt de verkoper over zijn woning: 
 
– Sinds wanneer is deze woning jullie eigendom? 
mei 1992 
 

– Waarom staat de woning te koop? 
We willen dichterbij de kinderen gaan wonen omdat we regelmatig op onze  kleinkinderen 
passen. Ook wat dichter bij het werk wonen is een reden. 
 

– Is er in de loop der jaren veel aan de woning verbouwd of veranderd? 
Een jaar nadat we er kwamen wonen hebben we een nieuwe Almat keuken gezet. Deze 
hebben we enkele jaren geleden opgeknapt en een kleurtje gegeven.  
We hebben ruim 15 jaar geleden een heerlijk grote schuur gebouwd over de hele breedte 
van de tuin. Deze schuur heeft in de brandgang en in de tuin een deur zodat er nog steeds 
een vrije achterom is.  
5 jaar geleden is de tuin helemaal bestraat. 
2 jaar geleden hebben we de badkamer totaal vernieuwd. Het tegelwerk is uitgevoerd door 
een professional. Er is een lekker ruime inloop douche en er is plaats voor wasmachine en 
droger.  
In 2014 hebben we het platte dak geïsoleerd en vernieuwd en zijn er zonnepanelen 
geplaatst. 
 

– Wat vind je bijzonder aan jullie woning? 
Het is er heerlijk rustig. De zitkamer is op de achtertuin gericht. De achtertuin is op het 
zuiden en dus zonnig. De keuken daarentegen is lekker koel op het noorden.  
Het is een ruime woning; je kan een grote groep mensen uitnodigen voor feestjes. Er is 
genoeg ruimte voor logees op de grote zolderkamer en wij hebben er fijn gewoond met ons 
grote gezin. De straat is ook erg rustig; er komt alleen bestemmingsverkeer.  
sinds een jaar hebben we 12 zonnepanelen. Dat levert leuk op.  
Kortom een heerlijk huis om te wonen. We zullen zeker met veel plezier aan onze tijd in dit 
huis in Vrouwenpolder terug denken. 
 

– Zijn er ook minpuntjes te vermelden? 
De tuin met veel bestrating is heerlijk om als zonneterras te gebruiken maar wat wel eens 
vervelend is, is, is dat er door de vele bestrating bij forse regenval er water op te tegels staat 
dat richting de schuur loopt. Dit is goed op te lossen met een afvoergoot bij de schuurdeur 
waardoor de overlast is opgelost. Het stond al langer op ons lijstje maar het is er nog niet 
van gekomen. 
 



– Wat kun je vertellen over de (woon)omgeving? 
Vrouwenpolder is een leuk dorp waar 's zomers gezellige drukte heerst door het toerisme. Er 
wordt veel georganiseerd, zoals de Vrouwenpolderse Dagen, zomermarkt, Kustloop, het 
Dikke Bukken voetbaltoernooi enz. 
's Winters is het weer heerlijk stil en kan alles en iedereen weer tot rust komen.  
Het is goed toeven in Vrouwenpolder met veel voorzieningen zoals school, winkels, kerk, 
benzinepomp, garage, restaurants en hotel maar ook voldoende bedrijven zoals aannemers. 
Vrouwenpolder biedt alles.  
En je woont er op loopafstand van de Noordzee en het Veerse Meer. Ideaal om te recreëren.  
 

– Wie wonen er naast jullie? 
Aan beide zijden wonen een echtpaar, beiden rustige en vriendelijke mensen waar je altijd 
hulp kunt vragen en waar ook veel mee samen gewerkt is bij het bouwen van de schuur te 
bouwen en het plaatsen van de zonnepanelen. 

 

– Zijn er nog andere zaken te melden die voor een koper interessant zijn? 
Buitenom is er altijd met schakelverf geverfd. Dit is een duurzame verf die het hout goed 
beschermd.  
De keuken heeft een cooker die erg praktisch is in het gebruik. 
In de schuur is elektriciteit en een wateraansluiting.  
Ook bij de voordeur is er een kraan en er is elektriciteit buiten voor tuinlantaarns. Parkeren 
kan vlak voor het huis. 

 


