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VROUWENPOLDER   -   VROUWENPOLDERSEWEG 42  

VRAAGPRIJS : € 469.000 k.k. 



ALGEMENE INFORMATIE 

Dit verrassende huis net buiten de bebouwde kom van Vrouwenpolder is bij velen bekend als “Ons Tuus”. 

Oorspronkelijk gebouwd in 1912 als boerenarbeiderswoning. Dat oorspronkelijke deel van het object is nog 

steeds zichtbaar vanaf de openbare weg. Het lijkt zo op het eerste gezicht nog steeds dat schattige huisje. 

Maar het is inmiddels meer; veel meer…. 

Want dit bijzondere object kunt u pas kan beoordelen als u ter plaatse bent geweest. 

Om te beginnen is het heel veel groter dan u zou vermoeden. Zowel aan beide zijden van de woning 

alsmede aan de achterkant is het object uitgebouwd waardoor er een opmerkelijk ruime indeling is 

gecreëerd met op de begane grond o.a. 2 slaapkamers, een badkamer, serre, bijkeuken. Als u wilt kunt u 

volledig gelijkvloers wonen. 

Verder is er een riante schuur bijgebouwd met een oppervlakte van circa 90 m2. Ideaal voor al uw hobby’s 

of als werkruimte. Met bovendien een riante zolder van circa 40 m2, bereikbaar via een vaste trap. 

En als laatste de buitenruimte. Een riant perceel van 1130 m2 met een volwassen tuin. Omgeven door 

agrarische landbouwgrond met schitterde vergezichten over de polders. Kort bij het Veerse Meer, het 

Noordzeestrand en het leuke dorp Vrouwenpolder woont u hier in alle vrijheid maar toch met alle 

voorzieningen binnen handbereik.  

De huidige eigenaar is beroepsmatig (elektro-)technicus en heeft zijn kennis en ervaring gebruikt om het 

huis te voorzien van talloze bouwkundige en elektrische voorzieningen. Zo zijn er 24 zonnepanelen 

geïnstalleerd met aan de gebruikerskant diverse gekoppelde apparaten (verwarming en licht) om de 

opgewekte stroom optimaal te benutten. De energienota is als gevolg hiervan bijzonder laag. Maar ook op 

het gebied van ergonomie en comfort zijn er veel voorzieningen getroffen.  

Voor wat betreft het onderhoud moeten er nog wel enkele werkzaamheden worden uitgevoerd en/of 

voltooid. Dit zijn veelal cosmetische of kleinere afwerking-/vernieuwingszaken. 

Met alle plezier laten wij u deze woning zien tijdens een vrijblijvende bezichtiging. Graag tot ziens. 

KERNGEGEVENS 

 

- bouwjaar oorspronkelijk 1912. De huidige eigenaren hebben vanaf hun aankoop in 2002 het object    

grondig verbouwd een aangepast. 

- perceeloppervlakte 1130 m2 eigen grond 

- woonoppervlakte circa 170 m2 

- inhoud woning circa 540 m3 

- externe bergruimte totaal circa 100 m2 (schuur 90 m2 en fietsenberging 10 m2) 

- centrale verwarming met Daalderop HR combiketel en extra gekoppelde elektrische boiler.  

- 24 zonnepanelen 

- waterontharder  

- goed geïsoleerd en vrijwel volledig dubbele beglazing 

- parkeren op eigen terrein en extra parkeerstrook aan de zijkant van het huis 

- oplevering in nader overleg 



INDELING 

 

Begane grond: 

 
Hal met vloertegels, meterkast met uitgebreide installaties, bergkast, garderobe. 

Woonkamer met balkenplafond, schouw met elektrische verwarming, pvc-vloerafwerking en schuifdeuren 

naar de serre. 

Keuken met keukenblok in blank kersen hoekopstelling voorzien van vaste eettafel. 

Inbouwapparatuur: gaskookplaat, afzuigkap, koelkast, ladevrieskast 

Serre met semi-transparante geïsoleerde dakplaten en schuifpui naar het terras. 

Aanbouw aan de linkerzijde met slaapkamer met laminaatvloer, diverse inbouw-schuifdeurkasten en een 

mogelijkheid voor een separaat toilet. 

Aanbouw aan de rechter zijde met bijkeuken voorzien van aansluitingen voor witgoedapparatuur. 

Hal met vloertegels, separaat toilet, voorraadkast en werkkast met opstelling waterontharder. 

Slaapkamer-werkkamer voorzien van laminaatvloer. 

Badkamer voorzien van douchecabine, wastafelmeubel met verwarmde spiegel, toilet en 

handdoekenradiator. 

 
Verdieping: 

 
Overloop met berglades onder de schuine kap 

3
e
 slaapkamer aan de linkerzijde met wastafel en berging onder de schuine kap. 

4
e
 slaapkamer aan de rechterzijde met berging en bergkast. 

2
e
 badkamer met hoekwastafel, douchecabine en toilet. 

De verdieping wordt elektrisch verwarmd in combinatie met de zonnepanelen. 

 

Overig: 

 
Terras aangrenzend aan de serre. Boven de serre en het terras een elektrisch bediend zonnescherm. 

Fietsenberging en bergingen voor tuingereedschap en tuinstoelkussens. 

De schuur is gebouwd met een stalen spantenconstructie, stalen damwand-gevelbeplating, elektrische 

overheaddeur en loopdeuren. De schuur (circa 90 m2 vloeroppervlakte) heeft een betonvloer met hoge 

vloerbelasting. Via een vaste trap is de zolder bereikbaar. Deze is volledig ingericht als technische 

werkplaats-hobbyruimte.  

De tuin is leuk aangelegd en voelt als een klein parkje met diverse doorkijkjes over de omliggende akkers. 

De voorzijde is voorzien van een passend siersmeedhekwerk met toegangspoorten. 

 



vooraanzicht achteraanzicht 

hal woonkamer 

woonkamer woonkamer 



serre serre 

Keuken   keuken 

Slaapkamer begane grond Slaapkamer begane grond 



Badkamer begane grond Werkkamer/ kantoor begane grond 

bijkeuken Slaapkamer verdieping  

Slaapkamer verdieping Badkamer vedieping 



terras Grote schuur 

Parkachtige tuin Weids uiticht 

Tuin met terrassen  



KADASTRALE KAART 



PLATTEGRONDEN 



PLATTEGRONDEN 



LOCATIEKAART 



DE MEEST GESTELDE VRAGEN 

Wanneer ben ik in onderhandeling? 
 
U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert 
op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aange-
ven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft 
dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen. 
 
 
Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als er al over een bod onderhandeld wordt? 
 
Dat mag. Een onderhandeling hoeft niet tot een overeenkomst te leiden. De verkoper kan daarnaast graag 
willen weten of er meer belangstelling is. De 1

e
 bieder hoeft immers niet de beste te zijn. Vaak zal de verko-

per wel aan de belangstellenden vertellen dat hij “onder bod” is. De makelaar zal geen mededelingen doen 
over de hoogte van de biedingen. Vraag altijd bij de makelaar naar de te volgen procedure als u ook een 
bod wenst uit te brengen. 
 
 
Word ik automatisch koper als ik de vraagprijs biedt? 
 
Het antwoord is nee. De vraagprijs is in juridische zin een uitnodiging tot het doen van een bod. Als u de 
vraagprijs biedt, doet u een bod. De verkoper kan dan alsnog beslissen of hij uw bod aanvaardt.  
 
 
Waar moet ik op letten bij het uitbrengen van een bod? 
 
Bij het uitbrengen van een bod dient u er rekening mee te houden dat u de overige condities zoals de da-
tum van overdracht en eventuele ontbindende voorwaarden direct kenbaar maakt. De verkoper kan deze 
condities dan betrekken in de reactie op uw bieding. 
 
 
Mag de makelaar tijdens de onderhandelingen het systeem van verkoop wijzigen? 
 
Ja, dat mag. Een van de partijen mag de onderhandelingen beëindigen. Ook kan het voorkomen dat er 
meerdere belangstellenden zijn zodat het moeilijk is te bepalen wie de meest geschikte koper is. In dat ge-
val kan de verkopende makelaar – in overleg met de verkoper – de lopende onderhandelingen afbreken en 
de biedprocedure wijzigen. Uiteraard dient hij eventuele toezeggingen na te komen. De biedprocedure kan 
bijvoorbeeld gewijzigd worden in een inschrijvingsprocedure. Alle geïnteresseerden hebben dan een eerlij-
ke kans om een bod uit te brengen. Vraag bij uw makelaar naar de te volgen procedure. 
 
 
Wat is een optie? 
 
Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereen-
komst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het in dit geval dan al eens over de voorwaarden van de 
koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld een aantal dagen bedenktijd.  
Ten onrechte wordt het begrip “optie” verward met een toezegging van de makelaar dat een geïnteresseer-
de een aantal dagen de tijd krijgt om na te denken over het al dan niet uitbrengen van een bod. De make-
laar zal in de tussentijd niet met een andere partij in onderhandeling gaan.  
Een optie of bedenktijd kunt u niet eisen. De verkopende makelaar en de verkoper kunnen zelf beslissen 
om een optie of een bedenktijd toezeggen. 
 
 
Als ik de 1

e
 ben die bel voor een bezichtiging, als ik de 1

e
 ben die de woning bezichtig of als ik de 1

e
 

ben die een bod uitbreng, moet de makelaar in deze gevallen dan ook het eerst met mij in onderhan-
deling gaan? 
 
Op deze drie vragen is het antwoord in alle gevallen: Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de 
verkoper de procedure. De verkopende makelaar is wel verplicht u te informeren over de procedure. Het is 
verstandig, als u serieus interesse heeft, de makelaar te vragen wat uw positie is. Dit kan veel teleurstelling 
voorkomen.  



DOCUMENTATIE EN VERANTWOORDING 

 

Deze brochure is met zorg samengesteld.  

Voor de juistheid van de verstrekte gegevens zijn wij in veel gevallen afhankelijk van de informa-

tie van derden.  

De vermelde informatie is van algemene aard en bedoeld als uitnodiging om met u in onderhan-

deling te treden. 

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

Voor het verstrekken van aanvullende informatie staan wij graag voor u klaar. 

 

Voor u als koper in onderhandeling treedt is het verstandig de gevolgen van uw initiatief te (laten) 

onderzoeken. 

Wij adviseren u desgewenst met plezier over: 

• De verkoopmogelijkheden van uw huidige woning. Wij zijn gecertificeerd makelaartaxateur, 

erkend lid van VastgoedPRO en kunnen u een eerlijk en deskundig advies geven over de te 

verwachten koopsom en de verkoopkansen. 

• De financieringsmogelijkheden voor uw nieuwe woning. Wij werken samen met erkende 

hypotheekadviseurs. Zij kunnen u een onafhankelijk en specifiek op uw situatie gebaseerd 

advies geven. Ook kunnen zij uw hypotheekaanvraag van A tot Z verzorgen. 

UW REACTIE HOREN WIJ GRAAG 

 

Zowel u, de verkopers als wij hebben de moeite genomen om met elkaar in contact te komen. 

Ook als u onverhoopt niet verder geïnteresseerd bent in de aankoop van dit object stellen wij uw 

mening op prijs.  

Mogen wij u verzoeken uw reactie over deze woning aan ons kenbaar te maken?  

De verkoper stelt uw reactie op prijs. Daarnaast geeft het ons de mogelijkheid u bij een eventuele 

volgende gelegenheid optimaal te informeren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Duvekot Makelaardij 

Telefoon 0118 593166 

E-mail info@duvekotmakelaardij.nl  

Internet www.duvekotmakelaardij.nl 


