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Omschrijving
Dorpsweg 12 te Simonshaven - Biert



Liefhebbers van buiten wonen en paarden opgelet! 



Deze gave woonboerderij 'De Wellevliet' combineert comfort met landelijk wonen. Rondom 
heeft u vrij uitzicht over de polder en de beschermde kreek "het Wellevliet”. Bovendien is op 
het riante perceel van 2350m2 altijd wel een rustig plekje te vinden waar u kunt genieten van 
de rust en de prachtige ligging. Het voorhuis is rond 1934 gebouwd, in 1974 is de woning 
vergroot en in latere jaren (o.a. in 2005) gedeeltelijk gerenoveerd. In 2014 is de tuinkamer/
serre aangebouwd en zijn de twee degelijke paardenstallen gebouwd. U beschikt naast de 
woning ondermeer over een ruime stenen garage met vliering en kelder, een carport en een 
keurig aangelegde en verzorgde tuin met tuinhuisjes en kippenren. Tegenover de woning 
heeft u een extra perceel grond (grasland) van 3410m2, waar u paarden kunt houden en de 
mogelijkheid heeft tot het plaatsen van een paddock. Dit perceel is apart te koop.



Indeling:

Begane grond: 

Royale hal met trapopgang en vide, garderobe en de meterkast. Keurig toilet met fonteintje 
(geheel betegeld). Ruime en gezellige woonkamer met een sfeervolle gesloten houthaard, 
keurig afgewerkte wanden en luik naar de kelderruimte/wijnkelder. De woonkamer staat in 
open verbinding met de eetkamer. Halfopen keuken voorzien van L-vormige keukeninrichting 
met granieten blad, inductiekookplaat, afzuigschouw, magnetron, heteluchtoven, vaatwasser, 
koelkast en carrouselkast. Slaapkamer op de begane grond met een vaste schuifkastenwand 
en schuifpui naar de gezellige aangebouwde tuinkamer/serre v.v. verlichting, elektrische 
zonwering en elektrische screens. Complete badkamer met ligbad (whirlpool), 2e toilet, 
douchecabine, wastafel met meubel, handdoekradiator en tot het plafond betegeld. 
Stookruimte met de opstelplaat van de CV combiketel Nefit HR 2021. Grote algemene ruimte 
welke diverse mogelijkheden biedt (voormalige garage). Deze ruimte is thans in gebruik als 
bijkeuken en is voorzien van een beuken keukeninrichting met dubbele wasbak en de 
aansluitingen ten behoeve van de wasmachine en droger, afgewerkt met een plavuizenvloer.



Eerste verdieping: 

Overloop en vide met toegang tot de inloopkast/bergruimte en toilet v.v. hangend closet. 
Vanaf de overloop toegang tot de riante ouderslaapkamer voorzien van dakkapel, 
kopgevelraam en 2 vaste kasten. Aan de andere zijde van de overloop zijn twee redelijk 
gelijkwaardige slaapkamers beide met bergruimte achter de knieschotten en een 
schuifwandkast. Middels een vlizotrap is de royale bergzolder bereikbaar.



Bijgebouwen: 

Vrijstaande garage v.v. spouwmuren, betonnen vloerafwerking, onderkeldert en ruime 
bergzolder.




Aangebouwde houtberging en carport. Aparte tuinhuisjes. Twee paardenboxen (2014).



Tuin: 

Keurig aangelegde en verzorgde tuin voorzien terras met een prachtig uitzicht, een blokhut-/
tuinberging en een kippenren, voorts een inritpoort met verlichting, boomgaard met 
fruitbomen en bestraat erf. 



Bijzonderheden:

- Woonoppervlakte: 169m2;

- Bouwjaar: 1934;

- Prachtige ligging en wijds uitzicht over weilanden en polder;

- Geheel v.v. hardhouten kozijnen met dubbel glas (m.u.v. bijkeuken);

- Aangebouwde serre (2014);

- Vrijstaande stenen garage met vliering en aangebouwde carport;

- Dakkapel op eerste verdieping;

- Buitenzijde geschilderd (2021);

- Nieuwe cv combiketel met ingebouwde boiler (Nefit, 2021);

- Ideaal voor de paardenliefhebber. Twee paardenboxen (2014);

- Extra perceel grond van 3410m2 tegenover de woning voor het houden van bijvb. paarden;

- Zonnepanelen (12 stuks, 2013);

- Landelijk wonen op een unieke woonlocatie;

- Aanvaarding: in overleg (richtlijn 6 tot 9 maanden).



Toelichtingsclausule NEN2580:

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer 
eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de 
gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, 
door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van 
de meting.



“Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt 
echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of 
anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn 
indicatief.”



Koopovereenkomst pas rechtsgeldig na ondertekening:

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'.



Kenmerken
Soort woonboerderij

Type vrijstaande woning

Aantal kamers 6

Woonoppervlakte 169 m²

Perceeloppervlakte 5760 m²

Inhoud 610 m³

Bouwjaar 1934

Tuin tuin rondom

Garage vrijstaand steen

Verwarming c.v.-ketel

Isolatie dakisolatie, dubbel glas





























Video

https://api.zien24.nl/tools/orders/0414783/preview/video/1305352


360° tour

https://api.zien24.nl/tools/orders/0414783/preview/360/1305360


Kadastrale gegevens
Adres Dorpsweg 12
Postcode/Plaats 3212 LC Simonshaven
Sectie / Perceel A, A / 678, 487
Oppervlakte 5760 m²
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Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Optioneel

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/
dimmers

X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Vaste kasten X

 - Losse kasten X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te 
weten

 - gordijnrails X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X



Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Optioneel

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/
veiligheid/energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Screens X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Zonnepanelen X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X



Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Optioneel

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 

Overig - Contracten

Gas Tank Ja



Disclaimer
Naar aanleiding van de bezichtiging en informatieset heeft u wellicht vragen. Bel gerust. 
Uiteraard zijn de eigenaar en wijzelf benieuwd naar uw reactie - positief of negatief - die 
horen wij graag van u!

Hoofdlijnen bij de verkoopprocedure
1. Bezichtiging uitsluitend na afspraak met de makelaar.

2. Zodra er overeenstemming is bereikt over de koopsom, de opleveringsdatum en alle 
overige voorwaarden, zal er een koopakte worden opgemaakt conform het NVM-model.

3. Indien een financieringsvoorbehoud wordt gevraagd en door verkoper wordt 
geaccepteerd, geldt dit voor een periode van circa 4 weken.

4. Indien van toepassing zal de zgn. ouderdomsclausule in de koopakte worden 
opgenomen: Koper verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning (en bijgebouwen) 
meer dan ... jaar oud zijn, wat inhoudt dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld  
mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Verkoper staat niet in 
voor de fundering, vloeren, de leidingen van elektriciteit, water en gas, de riolering en de 
afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht. Bouwkundige gebreken worden 
geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 6.3. (van de koopakte) omschreven 
(woon) gebruik en met ingang van de datum van de eigendomsoverdracht vrijwaart 
koper de verkoper voor bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken.

5. Oplevering: in de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken, 
zichtbare en onzichtbare gebreken (voorzover bij de verkopende partij niet bekend), 
heersende en lijdende erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, 
beslagen en inschrijvingen daarvan. Baten en lasten worden door de notaris naar rato 
verrekend per de datum van de eigendomsoverdracht.

6. Waarborgsom/ bankgarantie: tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen 
wordt door koper bij ondertekening van de koopakte een waarborgsom gestort bij de 
notaris ten bedrage van 10 % van de koopsom. In plaats van de waarborgsom kan koper 
een schriftelijke bankgarantie stellen, mits deze bankgarantie onvoorwaardelijk is 
afgegeven door een in Nederland gevestigde bankinstelling.

7. Plattegronden, tekeningen en schetsen: De Meetinstructie is gebaseerd op de 
NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe 
te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 
Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld 
interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

8. Het risico t.a.v. eventuele bodem- en/of grondwaterverontreiniging komt -al dan niet na 
een uitgevoerd grond- en/of grondwateronderzoek- met ingang van de datum van de 
eigendomsoverdracht voor rekening van koper met vrijwaring daarvan voor verkoper. 



9. Er kan sprake zijn van roerend goed waarbij het fiscaal van belang is dat partijen 
overeenstemming bereiken over de splitsing van de koopsom.

10. Rechtsgeldige koopovereenkomst pas na ondertekening. Een mondelinge 
overeenstemming tussen de particuliere verkopers en de particuliere koper is niet 
rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van rechtsgeldige 
koopovereenkomst als de particuliere verkoper en de particuliere koper de 
koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgelijk 
Wetboek.
Dit betekent dat verkoper uit juridisch oogpunt kan ingaan op het voorstel van partij 2. 
Er bestaan voor de verkoper drie mogelijkheden:

I. Verkoper zet zijn handtekening onder de koopovereenkomst met u als koper en 
gaat niet in op het bod van partij 2.

II. Verkoper stelt u op de hoogte van de nieuwe gegadigde, partij 2. Over de hoogte en 
de voorwaarden van het voorstel van partij 2 worden aan u geen mededelingen 
gedaan. Vervolgens geeft verkoper u en partij 2 de gelegenheid om een nieuw bod 
uit te brengen binnen een nader te bepalen termijn. Daarna beslist verkoper welk 
bod hij accepteert dan wel met welke partij hij verder in onderhandeling treedt.

III. Verkoper neemt afscheid van u. Verkoper treedt in onderhandeling met partij 2 dan 
wel accepteert het bod van partij 2.

N.B. Genoemde hoofdlijnen hebben niet de strekking uitputtend te zijn; al naar gelang de 
situatie vereist, kunnen door verkoper voorwaarden worden toegevoegd. Ook kan het nodig 
zijn genoemde hoofdlijnen nader uit te werken in de koopakte/akte van levering. 

Bij het samenstellen van deze brochure zijn we nauwkeurig te werk gegaan, aan onjuistheden 
en/of onvolkomenheden kunt u echter geen rechten ontlenen.



Dr. J.M. Den Uyllaan 17

3201 WR  Spijkenisse

Telefoon: 0181 637 660

info@denrooijenenvanherk.nl

Interesse of vragen?


