
          

 

 
 

Okkenbroek Oerdijk 133a, 133b en 133d 
 
Op een fraaie locatie, in het dorp 
Okkenbroek, ligt deze woning aan de 
buitenrand met weids uitzicht over de 
landerijen. De woning is traditioneel 
gebouwd omstreeks 1970 en is in 1997 
geheel verbouwd en gemoderniseerd.  
De woning heeft een moderne indeling en 
op het erf is verder een ruim bijgebouw 
met 3 garages, hobbyruimte en volledig 
bevloerde zolder.  
De grote tuin biedt veel privacy en maakt 
het geheel compleet. 
Indeling: entree, hal met toilet, kantoor, 
woonkamer, open keuken met moderne 
inbouw, bijkeuken, garage, 2 slaapka-
mers, beiden met eigen badkamer en 
kleine kamer.    
Verdieping: 2 appartementen met eigen 
opgang met meterkast, overloop met cv,  

 

 
A1: entree, woonkamer met open keuken, 
slaapkamer, badkamer met douche, toilet 
en vaste wastafel en kleine slaapkamer. 
A2: entree, woonkamer met open keuken, 
portaal, toilet, slaapkamer met badkamer 
(douche en vaste wastafel). Balkon onder 
het dak (loggia).  
De benedenwoning heeft met haar 160 m2 
woonoppervlakte alle gewenste comfort. 
De appartementen zijn respectievelijk 80 
en 60 m2 groot. 
Perceelsoppervlakte 1547 m2.  
De woning is nooit officieel gesplitst in 
appartementen, maar een aanvraag 
hiervoor loopt  
De woningen worden verwarmd d.m.v. 
een eigen centrale verwarming (HR) op 
aardgas, hebben eigen energiemeters en 
zijn echt volledig gescheiden.. 
 

 

 
 

Vrijstaande woning met 2 appartementen. 

Vraagprijs:    € 525.000,= k.k. 
 
Deze informatie is vrijblijvend 



FRAAIE TUINGERICHTE WOONKAMER MET ZITHOEK BUITEN. 

 
 
 



 

 
VOORAANZICHT MET OPRIT 
 TUIN 

 



 

 
ENTREE 
 KANTOOR 

 



 
WOONKAMER  
 

 
VOLLEDIG PLAVUIZENVLOER 



 
KEUKEN (OPEN) MET MODERNE INBOUW  
 

 
SLAAPKAMER MET AANSLUITEND KLEEDRUIMTE EN BADKAMER 



 
FRAAIE BADKAMER MET LIGBAD, DOUCHE, TOILET EN BADKAMERMEUBEL 
 

 
 



 
BIJKEUKEN 
 MET WASMACHINE AANSLUITING     

 
 



 
RUIM BIJGEBOUW MET 3 INPANDIGE GARAGES EN BERGING 
 

 



 
WOONKAMER-KEUKEN APPARTEMENT 1 
 

 
 



 
BADKAMER APPARTEMENT 1 
 MET TOILET EN WASMACHINEAANSLUITING 

 
 



 
EN RUIM BALKON 
 

 
FLINKE SLAAPKAMER 



 
WOONKAMER APPARTEMENT 2 
 

 
 



 
KEUKEN 
 BADKAMER 

 
 



 
OPGANG APPARTEMENTEN 
 

 
DUBBELE GARAGE VOOR DE APPARTEMENTEN 



 
FANTASTISCH VRIJE LIGGING 
 

 



 
INDELING BEGANE GROND 



 
PLATTEGRONDEN TWEE APPARTEMENTEN 
  



 
GELEGEN AAN DE RAND VAN HET DORP OKKENBROEK 
 
 
Kerngegevens van de woning Oerdijk 133a, 7435 PJ Okkenbroek 
 
De woning is traditioneel gebouwd in spouwmuur, houten kozijnen en gedekt met pannen op 
een beschoten geïsoleerde kap. 
De woning is aangesloten op gas-, water- en elektriciteitsleiding en persriolering. 
De woning is geheel voorzien van isolerende beglazing (thermopane) 
De woning en appartementen worden verwarmd door middel van een centrale verwarming 
HR-combi  per woning / appartement en de woningen zijn allen afzonderlijk aangesloten op 
aardgas, elektriciteit en waterleiding. 
De woning is aangesloten op het glasvezelnetwerk. 
 
Woonoppervlakte woning: ca.160 m2 appartementen ca. 80 en 60 m2 woonoppervlakte  
Perceelsoppervlakte 1547 m2. 

 
De woning verkeert in een goede staat van onderhoud. 
 
 
Nadere informatie wordt op aanvraag graag verstrekt. 
 
 
 

                     


